
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

NÍVEL DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁXIS PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

ELIZABETH DE JESUS DA SILVA 

 

 

 

 

UM CAMINHO PARA A ÁFRICA SÃO AS SEMENTES: HISTÓRIAS SOBRE O CORPO 

E OS JOGOS AFRICANOS MANCALA NA APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador-Bahia 

2010 



 

ELIZABETH DE JESUS DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

UM CAMINHO PARA A ÁFRICA SÃO AS SEMENTES: HISTÓRIAS SOBRE O CORPO 

E OS JOGOS AFRICANOS MANCALA NA APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada à Universidade Federal da 

Bahia – UFBA, para obtenção do título de Mestre em 

Educação, junto ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Educação, área de concentração 

Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica. Linha de 

pesquisa Educação, Cultura Corporal e Lazer. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cecília de Paula 

Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salvador-Bahia 

2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
S586 Silva, Elizabeth de Jesus da. 

  
Um caminho para a áfrica são as sementes: histórias sobre o corpo e 

os jogos africanos mancala na aprendizagem da educação das relações 
étnico-raciais / Elizabeth de Jesus da Silva. – Salvador, 2011. 

1 . : il.; 30 cm. 65
 

 Orientador: Dr
a
. Maria Cecília de Paula Silva  

 
 Dissertação (Mestrado em Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica) 

- Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação, 2011. 
  
  
 1. Educação 2. Jogo. 3. Mediação. 4. Mancala I. Universidade Federal 

da Bahia II. Silva, Maria Cecília de Paula. III. Título. 
  

CDU : 37.02 
  

 Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Lucidalva Ribeiro Gonçalves Pinheiro – 

CRB5/1161. 
 



 ii 

UM CAMINHO PARA A ÁFRICA SÃO AS SEMENTES: HISTÓRIAS SOBRE O CORPO 

E OS JOGOS AFRICANOS MANCALA NA APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Educação da Universidade 

Federal da Bahia para obtenção do titulo de Mestre em Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

Profº Dr. Admilson Santos 

Profº Dr. Kabengele Munanga 

Profª Dra. Maria Cecília de Paula Silva (orientadora) 

Profº Dr. Mahomed Bamba 

Profº Dr. Miguel Angel Garcia Bordas 

 

 

 

 

 

 

Salvador, 17 de Dezembro de 2010 

 

 



 iii 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A memória da minha mãe Maria, do meu pai Humberto e do 

meu amigo e professor Zé Luis Pamponet que, cada um a sua 

maneira, me ensinaram concepções diferentes de vida e luta pela 

vida. 

Ao meu amado e „grande‟ filho Felipe que me apresentou um 

caminho para a África. 

A minha amada e „corajosa‟ filha Ananda que me ensinou o 

jogo semiótico dos símbolos afro-brasileiros. 

A minha amada e „corporal‟ filha Luiza que me estimula sair das 

amarras cotidianas. 

Ao meu companheiro, amigo e „conversador‟ Jorgeval que me 

faz ser mais forte. 

 

 

 

 



 iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

São tantas pessoas que lembro como essenciais e especiais neste trabalho e mais 

precisamente no meu caminhar/aprender/ensinar, na vida, que esta, talvez, seja a parte mais 

difícil desta dissertação.  O meu afetuoso agradecimento e imenso carinho a todos. 

Agradecimento muito a cada um dos meus companheiros de investigação e estudos 

durante toda a minha vida na profissão de docente do ensino básico público, a esses meninos e 

essas meninas cheios de carinho, conhecimento e vontade. Em especial, aos alunos do 3º ano 

do ano letivo de 2007 e os da turma “D” da Ressignificação da Dependência no ano de 2010 

do Colégio Estadual Odorico Tavares, com os quais compartilhai dúvidas, descobertas, 

experiências criativas sobre a vida, o corpo, a educação e, principalmente sobre a África. 

À minha orientadora, professora Dra. Maria Cecília de Paula Silva pela paciência, 

sugestões, idéias e valiosas e imprescindíveis indicações, mais acima de tudo pelo carinho, 

apoio, compreensão e amizade em diferenciados momentos, sem os quais não resistiria às 

fatalidades durante o período do mestrado. Um profundo e sincero agradecimento. 

À coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação da UFBA. 

Ao Professor Miguel Bordas pela atenção, auxílio, carinho e por me fazer descobrir 

uma outra „ociosidade‟ destinada à educação. E, principalmente pela Deusa Sonrisa. 

À minha grande incentivadora, amiga e irmã de alma, de hoje e sempre, Solange 

Marques por toda a solidariedade, carinho e apoio tanto no riso como no choro. 

Ao professor Menandro Ramos pela força e conversa inicial sobre as sementes na 

educação. 

À colega e amiga Soraya pelo apoio, pelas conversas, pela companhia. 

À colega, amiga, companheira de cursos e „professora regente‟ Nina Rosa Casagrande 

pela solidariedade, conversas e por ceder sua turma para o trabalho de investigação. 

As funcionárias da pós-graduação Eliene e Gal pelas palavras, paciência e explicações. 

Aos professores Mahomed Bamba e Antônio Carlos Moraes pela correção, sugestões e 

orientações expressas no parecer de qualificação. 

A diretora do Colégio Odorico Tavares, Maria Angélica, por permitir que a pesquisa 

de campo fosse realizada neste espaço escolar, assim como sua disponibilidade em fornecer 

os dados necessários a pesquisa.   



 v 

À vice-diretora Brenda, a coordenadora Edna do Curso de Ressignificação da 

Dependência e os funcionários do colégio Odorico Tavares, em especial a Sandra e Dulce. 

Aos colegas do grupo de pesquisa HCEL pela convivência e discussões 

compartilhadas.  

A Lana, minha filha de coração, pela compreensão e empréstimo do seu „precioso‟ 

computador. 

A Maria Elisia pela solidariedade em vários momentos e por seu olhar carinhoso 

frente aos meus estudos. 

 Ao ex-aluno e amigo Cláudio „Daniel‟ por me socorrer em vários momentos de choro.  

Aos meus filhos pelo carinho, solidariedade, preocupação compartilhada, pela força e 

pela compreensão durante todo esse trajeto, principalmente pelos vários momentos de 

ausência e impaciência. E pela ajuda de Felipe nas pesquisa de imagens e edição de vídeos, a 

Ananda pelas palavras de incentivo e os muitos copos de água, a Luiza pelos abraços 

energéticos. 

A Jorgeval pelos livros sobre África, pelos tabuleiros comprados, pelas conversas e 

pelo incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo awalé,o jogador conhece a alma africana ou dos baobás, pois é 

com seus grãos que se joga. A diversão tem um pé na mitologia e 

outro no cotidiano da África. Ao jogar, o que se está fazendo é repetir 

os ciclos da natureza: o cultivo do solo e as colheitas, que seguem o 

ritmo das estações. 

(...) 

Semear para colher é o principio fundamental, que não varia. Esse é o 

segredo e a fonte, na prática ancestral africana, da troca.  

(GNEKA. In: Lima, 2005, p.54) 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho partiu de uma experiência em escola pública baiana com a utilização dos 

jogos africanos mancala como mediador na aprendizagem dos estudos da história e cultura 

africana. A partir desta experiência embrionária se efetivou uma investigação sobre as 

potencialidades desses jogos vinculada a uma concepção de práxis pedagógica sustentada em 

unidade de três elementos capitais: corpo, jogo e conhecimento. É utilizada a categoria de 

aprendizagem mediada e o conceito de brinquedo de Lev Vygotsky como referencial que 

sustenta as analises sobre o jogo. O jogo é concebido como componente fundamental para o 

desenvolvimento humano, por conseguinte, essencial como mediador em um processo de 

aprendizagem escolar. No texto é feita uma discussão sobre o fenômeno da alienação na 

educação com enfoque para o seu reflexo no corpo. Neste sentido, o corpo sofre um processo 

de modelagem baseado na rigidez dos movimentos expressos nos bancos escolares. Essa 

concepção é desenvolvida a partir de referenciais teóricos como Ístvan Mészáros, Michel 

Foucault e José Ortega y Gasset. O corpo é concebido como sujeito histórico, por conseguinte 

capaz de empreender ações de resistências e rupturas. Esta é uma perspectiva teórica que tem 

como referencia o trabalho de Maria Cecília de Paula Silva. Esta dissertação é um estudo que 

se preocupa com o ensino de África na escola pública, estando contextualizado nos desafios 

pedagógicos para uma educação das relações étnico-raciais. Neste aspecto, se utiliza as 

reflexões de Kabengele Munanga sobre africanidades, essencialmente, sua concepção 

dialética de unidade e diversidade da cultura africana. A experiência de campo relatada neste 

texto desenvolveu um procedimento envolvendo estudos teóricos do mancala, construção dos 

tabuleiros, prática do jogo e exercício de associação da história do mancala com a história e 

cultura africana. O resultado a que se chegou aponta para algumas direções. Sobre a realidade 

corporal dos alunos, ficou evidenciado que a atividade artística e o ato experimental do jogo 

permitiram novas expressões e movimentos. Sobre a utilização do jogo mancala para o 

conhecimento de África, ficou comprovado rupturas com padrões esteriotipados. A idéia 

central é que os jogos africanos mancala, quando trabalhados em um processo de 

aprendizagem mediada, possibilitam um conhecimento da cultura e história da África que 

permite ao aluno condições para outra visão de África. 
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ABSTRACT 

 

 

This work started from a public school experience in Bahia with the use of African 

mancala games as a mediator in the learning studies of African history and culture. From this 

experience came to fruition an embryonic research on the potential of these games tied to a 

conception of pedagogical praxis sustained in unit capital of three elements: body, and game 

knowledge. It used the category of mediated learning and the concept of toy Lev Vygotsky as 

a reference that supports the analysis about the game. The game is designed as a key 

component for human development, therefore, essential as a mediator in the school learning 

process. The text is made a discussion on the phenomenon of alienation in education with a 

focus on your reflection in the body. In this sense, the body suffers a modeling process based 

on the rigidity of the movements expressed in schools. This concept is developed from 

theoretical frameworks such as Istvan Meszaros, Michel Foucault and Jose Ortega y Gasset. 

The body is designed as a historical, therefore able to carry out actions of resistance and 

disruption. This is a theoretical perspective that has as reference the work of Cecilia Maria 

Paula Silva. This dissertation is a study that is concerned with the teaching of Africa in the 

public school and is contextualized in a pedagogical challenges for education of ethnic-racial 

relations. In this aspect, using the reflections of Kabengele Munanga on Africana essentially 

its dialectic of unity and diversity of African culture. The field experiment reported here 

developed a procedure involving theoretical studies of mancala, building boards, exercise and 

practice the game of mancala history of association with African history and culture. The 

result has been arrived points to some directions. On the physical reality of the students, it 

became evident that the art and act of the game allowed experimental new expressions and 

movements. On using the game mancala to the knowledge of Africa, it was proved breaks 

with stereotyped patterns. The central idea is that the African game mancala, when worked in 

a process mediated learning, enable a knowledge of culture and history of Africa that allows 

the student to another view conditions of Africa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve procedência em uma escola pública localizada em um bairro nobre 

da cidade de Salvador/Bahia. O paradoxo é que o público da escola não corresponde à 

característica social do bairro. Os alunos dessa referida escola advêm de bairros distantes e 

periféricos, região metropolitana e municípios circunvizinhos. Neste espaço educacional 

surgiu a idéia de se trabalhar com jogos a partir da necessidade em proporcionar outra 

movimentação corporal aos jovens da escola pública, vindos dos mais distantes lugares, com 

culturas, ações e comportamentos diferenciados.  

Para dinamizar o processo de aprendizagem na escola, antes mesmo dos jogos, outras 

possibilidades mediadoras foram trabalhadas. As primeiras experiências utilizaram imagens, 

fotografias, ilustrações de livros, revistas, jornais e cinema. Para tanto se empregava os 

recursos disponíveis na escola: retroprojetor, projetor, vídeos e livros. Desta forma, se 

transitava por novos espaços da escola, porém nada significativamente transformador no 

sentido de proporcionar uma postura corporal diferente, uma nova arrumação das cadeiras 

enfileiradas. Permanecendo a realidade de corpos homogeneamente rígidos nas carteiras. A 

escola estava „parada‟, sem movimentação e sem vida. 

O espaço da sala de aula, os amplos e „frios‟ corredores dos seis pavimentos eram 

elementos que sedimentavam a rigidez dos componentes daquela comunidade escolar. No 

entanto, ousamos sair, fomos ao cinema! E esse ato, de fato, foi uma aventura. A educação 

pública carece recursos. Assim, duas professoras envolvidas nesse projeto providenciaram as 

parcerias, que significou basicamente redução do custo para o pagamento da sessão de 

cinema. A realidade escolar exposta denota que todo o processo de ida ao cinema foi 

realizado pelas professoras.  Desde a autorização para que os alunos saíssem da escola, a 

divisão do valor da sessão de cinema, saída com os estudantes, enfim, todo o processo 

pedagógico aconteceu sem apoio da gestão escolar. Os discentes assumiram seus custos, os 

professores, além de seus custos, a organização e a responsabilidade. Por isso, um projeto 

pedagógico se torna uma aventura. 

 Quanto a este projeto merece destaque o depoimento de alguns alunos sobre o fato de 

nunca terem ido ao cinema. A escola, melhor essa atividade promoveu a aproximação desses 

jovens a outro tipo de arte, até então desconhecida por alguns desses estudantes. Os projetos 

subsequentes não foram diferentes quanto a sua realização. No ano seguinte, foi feito um 

novo projeto pedagógico que consistia em uma excursão para pontos históricos da cidade. 
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Percebeu-se, nesses momentos de inovações, que acontece uma transição corporal desses 

discentes, outra vontade e estímulo diferenciado em relação à sala de aula. 

Porém, essas atividades conformam uma mudança momentânea. Por certo que 

aconteceu uma ampliação das relações sociais entre os alunos, mas o cotidiano escolar 

permanecia intocado e perpetuava o anti: conhecimento, movimento, diversidade, 

singularidade. Neste panorama, a inquietação de professores insatisfeitos com essa realidade 

se efetivou, pois a necessidade de reverter essa lógica estava posta. O trabalho investigativo 

que resultou nessa dissertação saiu dessa realidade escolar, portanto, da educação para a 

academia. O projeto de pesquisa que iniciou esta trajetória foi baseado em uma atividade 

realizada na referida escola no ano de 2007. Na época o propósito vislumbrava a formação 

humana de uma maneira mais diversa, em que outras culturas fossem contempladas, em 

especial a africana. 

Já tinha realizado alguns trabalhos relacionados à temática africana e afro-brasileira, 

mas não de forma constante, que alterasse a composição curricular, mesmo porque isso 

implicaria em outra problemática, a da formação de professores. Nos cursos de graduação, até 

pouco tempo, não existiam disciplinas destinadas a esta temática, inclusive nos cursos de 

história. Passados quatro anos de sanção da lei 10.639/03, a África continuava fora dos 

currículos, das salas de aula, da escola. Diante desse quadro é que os jogos das sementes 

foram utilizados como mediadores do conhecimento sobre a história e cultura africana e se 

tornou objeto de investigação acadêmica. 

A lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-

brasileira em todos os níveis de ensino. Por ser uma lei federal traz a implicação de que todas 

as escolas do país, públicas e privadas, urbana e rural, em todos os níveis e modalidades, 

devam conter, nos seus currículos, conteúdos relacionados a esta temática. Por outro lado, a 

forma como professores e professoras programam, elaboram e executam as aulas tem sido 

feita sem maiores preocupações em aproximar o currículo escolar e as aulas à realidade de 

alunos e alunas. Com a sanção da referida lei, o debate sobre de meios pedagógicos que 

possibilitassem a aproximação com os estudos sobre o continente africano e a relação desses 

povos com outras culturas, especialmente a brasileira, se tornaram emblemáticos. Nesse 

ínterim, alternativas educacionais necessitavam ser desenvolvidas como veículos de 

aproximação entre professores e alunos, ao mesmo tempo em que proporcionassem estímulos 

ao conhecimento. 

Esse novo elemento da realidade educacional surgido a partir da lei de obrigatoriedade 

do ensino da história e cultura africana gerou motivações no sentido de que se realizassem 
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estudos sobre metodologias que fossem mais dinâmicas a essas „novas‟ aprendizagens. Nova 

no sentido de ser a África desconhecida, pouco falada, quase nada olhada. Desta forma, a lei 

10.639/03 trouxe questões singulares no que diz respeito a sua abordagem
1
 nas escolas e duas 

tarefas se apresentam como primordiais: formação dos professores direcionada ao conteúdo 

específico exigido pela lei e desenvolvimento de métodos dinâmicos para trabalhar essa 

temática (SILVA, 2008). De certa maneira, as dificuldades estavam apresentadas antes da 

efetivação da obrigatoriedade dos estudos africanos e afro-brasileiros. A necessidade de 

apresentar novas propostas objetivando a aprendizagem desses novos conteúdos está 

relacionada às dificuldades em que se debatem os educadores envolvidos na perspectiva do 

ensino de África. Neste sentido, existe carência de pesquisas e debates a respeito dos 

elementos mediadores para se trabalhar o ensino de África
2
 (ROCHA, 2007). 

Portanto, a problemática que originou este estudo foi a práxis educacional voltada para 

inserção curricular sobre cultura africana e afro-brasileira no ensino. O problema que se 

colocou foi como trabalhar esse conhecimento no cotidiano escolar até então europeizado, na 

sua forma e no conteúdo?  

A integração de conhecimentos culturais diversos requer atenção específica, de 

respeito às diferenças, de respeito às muitas possibilidades de aprender e ensinar e, 

principalmente no entendimento na reciprocidade desses fatores. A educação formal não tem 

respondido a essa expectativa, pois utiliza um único tratamento para todos, não visualizando o 

individuo com suas particularidades e experiências. Nesse contexto, a escola atual carece de 

uma ação educativa de respeito e acompanhamento, pois nela o sujeito não se vê e, portanto 

não se compreende enquanto sujeito da história e produto dela.  

Partindo dessas questões o objeto desse trabalho se apresenta como contributivo na 

mediação da aprendizagem direcionada à África. Os jogos africanos popularmente conhecidos 

como mancala se revelaram como uma das possibilidades em direção a uma práxis 

educacional na perspectiva da não-alienação da atividade humana, portanto direcionada a 

expressão de potencialidades, a uma ação transformadora. O estudo desses jogos está 

relacionado à inserção da história e cultura africana em sala de aula. Para tanto alguns 

esclarecimentos sobre o tema e a definição do objeto são necessários.  

                                                 
1
 Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, relatora do parecer e da resolução que dispõe sobre as diretrizes 

curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana, chama atenção para a problemática do processo de ensino e aprendizagem sobre a educação 

das relações étnico-raciais. Para ela, em se tratando das “africanidades brasileiras”, que serie a inter-relação entre 

os diferentes grupos étnicos que constituem a sociedade brasileira, a aprendizagem deve ter como ponto de 

partida, na perspectiva de uma escola plural, mudanças tanto nos conceitos como na forma, na metodologia.  
2
 Sobre a prática pedagógica para as relações étnica-raciais, Rosa Margarida de Carvalho Rocha apresenta 

algumas alternativas nos seus estudos. 



 4 

O tema proposto “Um caminho para a África são as Sementes” refere-se aos variados 

jogos de tabuleiro de origem africana que utilizam as sementes como peças do jogo. Estes 

jogos, apesar de apresentarem particularidades específicas de acordo com as regiões e culturas 

em que estão inseridos, possuem o princípio geral da movimentação de sementes em 

cavidades sobre um tabuleiro. O princípio logístico é a movimentação de peças, que sugere a 

semeadura e a colheita, representação do presente e do devir. Nessa perspectiva as sementes 

se apresentam em múltiplos sentidos, às múltiplas semeaduras de novas culturas, novos 

olhares sobre o currículo, educação, processo de ensino-aprendizagem, sobre a forma como o 

corpo se expressa no mundo, sobre a África. Essas semeaduras estão vinculadas a uma 

colheita, a um devir, qual seja uma educação que objetiva o (re)conhecimento não 

hierarquizado de todas as culturas e histórias humanas, sem apartamento.  

Desse modo, o objeto da pesquisa se configura como sendo os jogos africanos de 

semeadura, portanto uma alternativa mediadora para a introdução dos estudos africanos nos 

currículos. Tendo isso em conta, o objetivo desse trabalho é apresentar e discutir os elementos 

de aprendizagem destes jogos provenientes da África e espalhados pelo mundo através das 

deportações pelas quais esses povos passaram. Destarte se coloca também como possibilidade 

que permite trabalhar os conteúdos de história e cultura africana em um contexto geral, pois 

jogos são considerados africanos por natureza e permeiam todo o continente.  

Com esses jogos experiências de aprendizagem em sala de aula foram realizadas 

através da construção e aplicação destes. Nestes experimentos embrionários, professora e 

alunos, em conjunto, realizaram pesquisas e, a partir delas, elaboraram estratagemas de 

criatividade na confecção dos tabuleiros, estudaram as regras e alternativas de jogadas mais 

apuradas, refletindo sobre as capacidades que estes jogos exigiam e estimulavam. Por fim, se 

realizou as conexões da história e características do jogo com a história e cultura africana. 

 Esse processo de aprendizagem mediada foi construído tendo como pano de fundo os 

procedimentos de investigação que estão associados à perspectiva de estratégias de 

valorização da diversidade que podem ser criadas para o ensino étnico-racial nas escolas, por 

conseguinte, instigar uma compreensão sobre as práticas discriminatórias existentes nas 

escolas e na sociedade. As resoluções, pareceres e leis abriram espaço para a mudança nos 

discursos, nos gestos, na forma de pensar. Porém, há muito a ser feito, a começar por uma 

educação que esteja pautada na busca por orientação, dialogo, reconhecimento, valorização 

das diversas culturas. Neste sentido, a escola precisa trabalhar com possibilidades múltiplas, 

apontando para a atuação de respeito à diversidade cultural de seus alunos. 
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A utilização do jogo como meio para a formação humana é importante, já que 

podemos identificar determinadas características dos seres humanos que participaram de sua 

criação, podemos compreender a cultura em que ele foi criado, sua história, seus costumes. 

Contudo essa dissertação não faz uma teorização a respeito do jogo educativo
3
, mas se apóia 

no conceito vygotskyano de brinquedo como mediador do desenvolvimento humano. O 

suporte teórico desse trabalho se baseia na concepção vygotskyana de que a aprendizagem se 

dá em um determinado contexto sócio-cultural. O jogo não é caracterizado como uma forma 

de prazer, pois isso não é sua prerrogativa. Esta base teórica em que a dissertação se baseia é 

apoiada, ainda, por reflexões de Elkonin e Luria, assim como faz um contraponto à concepção 

de Huizinga em relação ao jogo. Neste campo teórico as categorias centrais da análise são: 

aprendizagem, mediação, brinquedo e jogo e corpo. 

Os procedimentos necessários para a organização da investigação foram planejados da 

seguinte forma: levantamento de documentação referente à inclusão dos estudos africanos no 

ensino, assim como obras que tratam da cultura e história africana e estudos sobre educação 

das relações étnico-raciais. Foi analisada a atual situação da educação, em especial na escola 

que originou este trabalho. Seguido do estudo da bibliografia especializada na temática do 

jogo como mediador no processo de aprendizagem, demonstrando possibilidades da utilização 

de jogos na educação das relações étnico-raciais, como, também, uma teorização do corpo e 

seu processo de transformação. Neste aspecto o propósito foi tratar o corpo contextualizado 

na realidade, na totalidade.  

Essas categorias e procedimentos subsidiam todo o trabalho. Com isso se realizou um 

estudo histórico relacionado ao surgimento e expansão do mancala na África e sua 

disseminação fora desse continente, em especial no Brasil. Efetivou-se uma análise da 

totalidade das características dos jogos africanos mancala enfatizando seus aspectos social, 

cultural e logístico. O resultado da experimentação dos jogos na escola é considerado na 

dissertação como fruto de uma ação corporal.  

A investigação adotou algumas variedades de procedimentos, compreendendo análise 

de bibliografia especializada, documentação oficial e fontes eletrônicas virtuais. Abrangendo 

investigação sobre o caráter do jogo como elemento do desenvolvimento humano, análise da 

                                                 
3
 Definir jogo não ser tarefa simples, pois seu significado normalmente está associado à cultura a qual está 

inserido, como também a associação com às culturas que a influenciaram. A análise etimológica leva as 

inúmeras definições, que por sua vez está associada às distintas sociedades. Cada sociedade definiu jogo a partir 

de sua própria conduta diante dele, ou seja, de acordo com suas próprias necessidades. Existem estudos voltados 

para análise etimológica da expressão jogo, isto não torna o conceito de jogo mais simples, pois existe, ainda, 

dentro de cada sociedade raízes diferenciadas para tal definição. A este respeito ver os trabalhos de HUIZINGA, 

2007 e MURCIA, 2005. 
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lei de inclusão dos estudos africanos e educação étnico-racial e a pesquisa geral sobre jogos 

africanos específica sobre o mancala.  

Para tanto foi analisada as leis 10.639/03 e a 11.645/08, as resoluções e pareceres do 

MEC a elas relacionados, dando enfoque aos aspectos das possibilidades criativas e 

metodológicas indicados nestas resoluções, conquanto seja necessário destrinchar o leque de 

áreas de estudos proposto pela referida lei. Neste caso, se lançou mão de material publicado e 

documentação legislativa. 

Trabalhou-se com bibliografia especializada sobre todos os assuntos exigidos na 

pesquisa. Particularmente, recorreu-se à bibliografia africana e africanista sobre cultura e 

história da África, que se tornou indispensável. Com esse material bibliográfico sobre a África 

se fez às correlações necessárias sobre a simbiose existente entre a história do mancala e a do 

continente africano.  

A diversidade de fontes utilizadas abrangeu um leque de artigos lançados em sites 

especializados onde aparecem bastante elucidadas as características do mancala, suas 

variações, em termos de regras, por regiões da África e sua utilização no Brasil. As 

publicações especializadas em jogos e literatura africana, onde o mancala tem espaço de 

abordagem privilegiado foram utilizadas. Nesse tipo de fonte se aprofundou reflexões sobre o 

caráter simbólico e social do mancala. Com esse arcabouço foi possível processar a definição 

de cultura africana, recorrendo à concepção de unidade na diversidade, de Kabengele 

Munanga.  

A investigação é lastreada por um leque de autores que tratam de assuntos 

relacionados à temática da pesquisa. Não obstante, é a teoria da mediação cultural na 

aprendizagem elaborada por Vygotsky, a que, de fato, guia a análise principal do objeto 

estudado, assim como a concepção de corpo tratada por Maria Cecília de Paula Silva e a 

domesticação do corpo analisada por Michel Foucault.  

Esta pesquisa, portanto, investigou a versatilidade e abrangência do mancala, 

analisando seus elementos relacionados à aprendizagem, enfatizando seus aspectos históricos 

e culturais. No final, sugere a possibilidade de que este jogo africano possa vir a ser mediador, 

de caráter interdisciplinar, no sentido de ser trabalhado nas artes plásticas, perpassando pelas 

ciências exatas e humanas, chegando à literatura com as lendas africanas que o acompanha em 

cada cultura onde está imerso.  

Partindo do pressuposto que as artes visuais, sonoras, corporais e plásticas, bem como 

os jogos estão entre os principais componentes da aprendizagem humana se infere que estes 

elementos deveriam ser materiais auxiliares da práxis educacional. Por sua fertilidade nessa 
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área de criação humana, o estudo da cultura africana nos traz uma variedade de artes e jogos 

que podem vir a ser utilizados no processo de ensino. O mancala se destaca por ser um jogo 

que apresenta características abrangentes, tanto para o desenvolvimento das habilidades do 

educando como para o conhecimento sobre a África.  

Contendo dupla dimensionalidade: uma enquanto jogo capaz de ser utilizado em 

variadas disciplinas, desde que planejado com adequação, e a outra por ser elemento cultural 

africano, o estudo e utilização do mancala como mediador pode ser também importante na 

desobstrução de resistências ao estudo da África. No entanto, uma cautela deve ser ressaltada, 

a abordagem mediada sobre a África através do mancala é factível de se tornar um elemento 

da compreensão da história deste continente somente quando tratada em associação a uma 

elaboração de analise e crítica do conhecimento produzido sobre os povos africanos. Por isso 

que o objetivo final do trabalho se expressou como sendo o de investigar os elementos de 

aprendizagem do jogo africano mancala tanto em sua logística como na relação que mantém 

com a história e cultura africana e afro-brasileira. 

A dissertação está estruturada em três capítulos, os dois iniciais de cunho teórico 

definindo conceitos e contextualizando a pesquisa no marco teórico adotado. O subsequente 

dedicado à exposição dos resultados da investigação empírica. No primeiro é apresentado um 

debate em torno das concepções sobre educação das relações étnico-raciais. Estas discussões 

teóricas se justificam tendo em vista que a pesquisa intenciona analisar o objeto de 

investigação conectando o conceito de aprendizagem mediada na educação das relações 

étnico-raciais. No segundo explora a discussão sobre o conceito basilar da pesquisa, a 

aprendizagem mediada e corpo na educação. O capítulo da pesquisa empírica parte do geral 

ao particular, da descrição dos jogos de tabuleiros de origem africana existentes no Brasil, 

para uma discussão sobre a história dos jogos mancala, visto em um ângulo amplo da cultura 

africana se constituindo como um dos elementos dessa diversificada cultura, perpassando por 

uma caracterização desses diversos jogos. Neste momento foi feita uma digressão sobre a 

teoria da diversidade e unidade africana presentes nos escritos de Kabengele Munanga. Esse 

último capítulo, o mais denso, se encerra com a investigação específica do mancala, agora em 

sua dimensionalidade interna, a da efetiva experiência na escola. 

Os anexos e apêndices desse trabalho contêm materiais utilizados na pesquisa como 

modelos específicos de fichas que foram criados e um quadro imagético do mancala produto 

das pesquisas iconográficas. 

A idéia conclusiva da dissertação é que o mancala, uma vez utilizado em um processo 

de aprendizagem destinada aos estudos africanos, permite desenvolver potencialidades 
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capazes de reverter o quadro atual de desconhecimento da história e cultura africana no 

ensino. Este aspecto do trabalho remonta a possibilidades que extrapolam a experiência 

estudada, abrindo possibilidades comparativas com outras práticas educacionais do mancala 

em países africanos e em Portugal.   
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CAPÍTUL0 1 - A INCLUSÃO DE ÁFRICA NO ENSINO E O CONTEXTO DE UMA 

REALIDADE EDUCACIONAL 

 

Tendo em vista que a perspectiva posta nessa dissertação concebe a educação como 

ato que contem elementos políticos, necessário se faz tratá-la num contexto sócio- histórico. 

Por conta dessa compreensão, este capítulo trás três elementos que servirão de suporte para a 

compreensão da realidade educacional em que o estudo foi realizado. Inicialmente buscará 

caracterizar o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no desenvolvimento 

histórico das lutas sociais, em seguida discutirá os desafios que essa modalidade de ensino 

exige dos professores, por fim apresentará a situação educacional em que a experiência 

analisada está imersa. Deste modo, a educação num contexto é o princípio que guia o 

trabalho. 

  

1.1. OS ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS NO ENSINO COMO 

CONQUISTA DO MOVIMENTO SOCIAL E A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS DELE RESULTANTE 

 

Aspectos Históricos e Políticos da Obrigatoriedade dos Estudos de Matriz Africana no Brasil 

 

A obrigatoriedade da implementação nos currículos escolares dos conteúdos da 

história e cultura africana e afro-brasileira não deveria ser entendida apenas como uma 

imposição legislativa. Desta forma não se pode concebê-la como uma ação governamental 

separada da trajetória que a criou. A lei 10.639/03 trouxe em seu âmago a obrigatoriedade 

para todas as instituições de ensino, sejam estes privados ou públicos, do país incluir nos 

currículos da educação fundamental e média os estudos sobre a história e cultura do povo 

africano e afro-brasileiro
4
. Esta lei entra em vigor nos inícios do século XXI, todavia é crível 

                                                 
4
 A referida lei data de 9 de janeiro de 2003 altera a lei nº 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996. Ela 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Sobre a interpretação da 

lei 10.639/03 é importante conhecer o parecer de nº 03/2004 e a resolução de nº 01/2004, ambos tiveram como 

relatora Petronilha Beatriz Gonçalves, neles encontra-se expostas às diretrizes curriculares nacionais para a 

educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. O parecer e a 

Resolução citados regulamentam a lei supracitada. (Ver CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2004, a e 

b).  
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compreender que resulta de um percurso histórico, podendo ser contextualizado a partir da 

década de 1940 com a fundação do Teatro Experimental do Negro (TEN) em 1944.  

O TEN tinha como foco a valorização social do negro no Brasil. Para tanto utilizava a 

educação, a cultura e a arte como recursos para divulgar os erros contidos nos estudos afro-

brasileiros existentes, assim como a alienação provocada por esses equívocos. No entanto, as 

ações deste movimento não se limitaram em detectar e divulgar as ambiguidades dos estudos 

afro-brasileiros. Neste sentido, realizou práticas de alfabetização dos participantes do referido 

teatro com base na proposta política de oferecer “uma nova atitude, um critério próprio que os 

habilitava também a ver, enxergar o espaço que ocupava o grupo afro-brasileiro no contexto 

nacional” (NASCIMENTO, 2004, 211). 

Em 1950 o TEN promoveu, no Rio de Janeiro, o I Congresso do Negro Brasileiro 

onde, segundo Abdias Nascimento, foi discutido e estimulado o “estudo das reminiscências 

africanas no país bem como dos meios de remoção das dificuldades dos brasileiros de cor e a 

formação de Institutos de Pesquisa, públicos e particulares, com esse objetivo” 

(NASCIMENTO, 1968, 293). A partir desse congresso, várias foram as manifestações cujo 

objetivo era a seriedade e o reconhecimento da importância dos estudos sobre a história e 

cultura negra. Na Convenção da UNESCO no ano de 1960, em Paris, compromissos, de 

caráter internacional, de combate ao racismo foram assumidos pelo Brasil
5
. O racismo deveria 

ser combatido, a partir de então, em todas as formas de ensino. Isso denota que antes da lei 

que programa o ensino da história africana e afro-brasileira nos currículos da educação básica 

existiram longevas indicações para este procedimento.  

Mais recentemente, em 1986, ocorreu no Distrito Federal a Convenção Nacional do 

Negro pela Constituinte. Esta convenção foi marcada por forte participação nacional, pois 

dezessete estados brasileiros se fizeram presentes, assim como o Movimento Negro 

representado por sessenta e três entidades Neste evento, questões discutidas em encontros 

anteriores reapareceram com inovado vigor e o debate sobre os estudos direcionados à 

temática negra e africana estava sendo firmado pelas ações históricas do movimento negro.  

A própria Constituição Federal de 1988 referendou essas discussões. Em seu artigo 

quinto se refere à igualdade de todos perante a lei. O artigo 206, inciso I, aborda a igualdade 

de acesso e permanência na escola. O artigo 210 trata do conteúdo mínimo a ser assumido nos 

currículos, assegurando o respeito aos valores culturais e artísticos, tanto no âmbito nacional 

como no regional. Os artigos 215 e 216 referenciam direitos culturais e o pleno acesso às 

                                                 
5
 Para compreensão desta Convenção e os compromissos assumidos pelo Brasil a partir dela ver documento 

disponível no site http://unesdoc.unesco.org/imagens/0013/001325/132598por.pdf. 
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fontes dessas culturas, assim como o incentivo e valorização destas manifestações. No artigo 

242 § 1º está mencionado o ensino da história do Brasil que deveria contar com as 

contribuições das diferentes culturas formadoras da sociedade brasileira. Apesar do princípio 

da isonomia presente na recente Constituição Federal do Brasil, explicitados nos artigos acima 

indicado, não implicou a inexistência de atitudes discriminatórias no país e as mudanças na 

esfera das escolas eram ainda imperceptíveis. 

No âmbito regional, a Constituição do Estado da Bahia datada de 05 de outubro de 

1989, no seu artigo 275, inciso IV
6
, trata da inclusão de disciplinas sobre a história dos negros 

no Brasil e no continente africano desde o ensino fundamental e médio até a graduação. Na 

referida Constituição estadual a concepção de formação não se limita apenas a ações no 

campo inicial/escolar, pois o artigo 288 refere-se à formação do funcionalismo público. Este 

artigo explana sobre a inclusão nos programas dos cursos destinados ao funcionalismo 

público disciplinas que valorizem a participação do negro na história do Brasil.  

Na esfera local, vários municípios implementaram leis cujo fundamento geral era 

promover uma educação que não fosse preconceituosa e nem estimulasse a discriminação. 

Belo Horizonte tomou à dianteira elaborando a primeira Lei Orgânica em março de 1990 que 

tratou dessa questão. Seguida pelo município de Salvador, que a fez em abril do mesmo ano. 

Essas iniciativas desencadearam processo igual em uma série de outros municípios
7
 

(SANTOS, 2005, p. 26-31). Apresentavam escritas diferenciadas, mas com o teor colocado 

desde o Congresso de 1950, o repúdio a discriminação e ao preconceito. 

As reivindicações por melhores condições de vida e respeitabilidade estavam postas. O 

movimento social, em especial o negro, continuava na ação pelo reconhecimento da história e 

cultura dos povos africanos e afro-descendentes. Neste panorama social, em 20 de novembro 

de 1995, aconteceu em Brasília uma manifestação denominada Marcha Zumbi dos Palmares 

contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida. No ano seguinte foi elaborado o Programa de 

Superação do Racismo e da Desigualdade Racial
8
, como também a Lei 9.394, Lei de 

                                                 
6
 Neste artigo lê-se: “É dever do Estado preservar e garantir a integridade, a respeitabilidade e a permanência dos 

valores da religião afro-brasileira e especialmente:  

IV - promover a adequação dos programas de ensino das disciplinas de geografia, história, comunicação e 

expressão, estudos sociais e educação artística à realidade histórica afro-brasileira, nos estabelecimentos 

estaduais de 1º, 2º e 3º graus”. 
7
 Sobre as leis municipais relacionadas à educação que tratam da temática dos estudos afro-brasileiro, africano e 

abordam a problemática das desigualdades raciais pode ser consultado o trabalho de Sales Augusto dos Santos. 

Ele elucida cronologicamente leis de vários municípios fazendo um recorte para a questão relacionada à 

educação.  
8
 Este documento foi entregue a o então presidente da República Fernando Henrique Cardoso. As propostas 

tinham abordagem anti-racistas e podem ser verificadas em Executiva Nacional da Marcha Zumbi (1996). 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
9
 que estabelece as diretrizes nacionais da 

educação no Brasil.   

O compromisso da Lei de Diretrizes e Base seria a organização da educação nacional 

que caminharia em paralelo a construção de uma sociedade conscienciosa dos seus direitos. 

Por conseguinte, a LDB deveria ser vista como instrumento de alcance abrangente. Neste 

aspecto, os princípios educativos por ela elencados precisariam ultrapassar as instituições de 

ensino e, desta maneira, direcionar o trabalho e a prática social brasileira. Portanto, se 

preconiza uma educação inclusiva e para a inclusão social. Desse modo é razoável assinalar 

que a LDB regulariza o acesso e a permanência de todos na escola, seguindo esse preceito a 

educação deveria está voltada para a inserção social.  

Numa dimensão mais ampla, os acordos internacionais promoveram um 

comprometimento do Brasil frente a organizações internacionais após a III Conferência 

Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata 

que aconteceu em Durban, na África do Sul, em 2001. Divulgação e discussão sobre a 

discriminação, diversidade, direito à igualdade de condições de vida, de conhecimento da 

história e cultura que estruturaram a sociedade brasileira são algumas das metas estabelecidas 

pelo Brasil a partir da sua participação nesta conferência. 

O paradoxo da realidade educacional brasileira relativa a essa questão é que mesmo 

com a criação de um aparato legal voltado para a compreensão, estudo e divulgação da 

história e cultura africana e afro-brasileira, as instituições escolares continuavam „engessadas‟ 

nos seus currículos europeizados. Os conteúdos relacionados aos estudos africanos e afro-

brasileiros continuavam afastados das abordagens educativas. Apesar da Constituição Federal, 

das leis estaduais e municipais, dos pareceres oficiais a visão eurocêntrica do mundo 

continuava sendo hegemônica no ambiente escolar, recusando a uma gama de alunos 

conhecimento de sua origem e identidade. Disso decorre a importância do estabelecimento da 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na forma da lei 

federal 10.639/03
10

 (BRASIL, 2003a e 2008), que alterou a LDB. 

                                                 
9
 A integra da LDB está disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf.  

10
 Em março de 2008 foi sancionada a lei 11.645 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para 

incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultural afro-brasileira e 

indígena. Essa lei altera a LDB no seu artigo 26-A, que já havia sido modificado pela 10.639/03. No referido 

artigo, onde antes se lia: “nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira” Agora se lê: “nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena.”. Desta forma, a 11.645/08 modifica, apenas, o artigo 26-A da LDB, permanecendo o 

restante do texto da lei 10.639/03 sem alteração. Portanto, é uma lei que amplia a anterior sem, contudo revogá-

la por completo. 
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            O reconhecimento dos afro-descendentes na sociedade brasileira tem sido o objetivo 

das demais leis relacionadas ao principio da reparação que surgiram a partir dessas iniciativas. 

Neste sentido, pode-se alentar que a inclusão dos estudos africanos e afro-brasileiros no 

ensino foi conquista histórica dos movimentos sociais organizados na luta contra o 

preconceito e a discriminação racial. 

 

A Respeito da Escola Plural e os Desafios para uma Educação das Relações Étnico-Raciais 

 

Do exposto no ponto anterior, pode-se argumentar que dispositivos legais junto com as 

reivindicações e propostas dos movimentos sociais ao longo do século passado e inicio do 

presente evidenciaram a necessidade de diretrizes educacionais que valorizassem a história e 

cultura dos povos „invisíveis‟ que formaram a sociedade brasileira. Destarte, seria plausível 

conceber a lei 10.639/03 como uma preposição para a valorização da história e cultura 

africana e afro-brasileira, buscando uma educação étnico-racial para a construção de uma 

sociedade equitativa, independente de origem étnica.  

Da mesma forma se poderia ajuizar que a legislação na área de educação deu respostas 

às reivindicações do movimento social de um modo geral, pois abriu condições formais para 

uma escola que pudesse ser respeitosa com todas as culturas. No bojo dessa conquista 

jurídica, as políticas de ações afirmativas emergem visando oferecer a população afro-

descendente garantia de ingresso, continuação e sucesso na educação escolar, de aquisição das 

competências para continuidade nos estudos. No entanto, esses avanços vêm encontrando 

impedimentos quanto a sua operacionalização nas unidades escolares.  

As resoluções, pareceres e leis abriram espaço para a mudança nos discursos, nos 

gestos, na forma de pensar, porém há muito a ser feito no intuito de uma educação que esteja 

pautada na busca por orientação, diálogo, reconhecimento e valorização das diversas culturas. 

Nessa perspectiva, uma educação das relações étnico-raciais deveria trabalhar com meios que 

apontem para a atuação de respeito à diversidade cultural de seus componentes. A 

compreensão de respeito deve ser entendida como oportunizar e visibilizar culturas asiladas. 

A proposta é validar todas as culturas sem hierarquizá-las, incentivando a interação entre os 

vários campos do saber. O apoio legal servirá como formas de enxergar outras culturas do 

mundo. A história da África e dos afro-brasileiros estava a muito esquecida, renegada, a lei 

10.639/03 a coloca em ênfase. Baseado nestas reflexões se pode alentar que o caminho está se 

abrindo para estratégias criativas voltadas para a descoberta de possibilidades inovadoras 
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nesse campo educacional emergido pela lei de inclusão dos estudos afro-brasileiros e 

africanos no ensino. 

Como reforço desse argumento é possível ainda acrescentar que a obrigatoriedade do 

estudo da história e cultura africana e afro-brasileira proporcionou aos educadores novos 

desafios no que diz respeito a sua implementação em sala de aula. Em relação a esta 

problemática algumas empreitadas se tornaram imprescindíveis como a formação de 

professores, produção de material didático e desenvolvimento de novos e eficazes meios 

pedagógicos que sejam capazes de facilitar/estimular a aprendizagem do conteúdo dos estudos 

de história e cultura africana e afro-brasileira.  

Essas reflexões levam a análise de que apesar de conquistas institucionais relativas à 

questão da presença da África no ensino ser uma realidade, em sala de aula a situação não é 

simétrica. Em outros termos, existem dificuldades subjetivas e objetivas na implementação 

dos estudos africanos por parte dos educadores. Configurando-se assim a persistência em não 

admitir a marca negro-africana na cultura brasileira. Possivelmente isso tem relações com a 

formação teórica destes docentes no que diz respeito à ciência da realidade africana, pois os 

cursos de graduação acadêmica, aos quais se originaram, ignoravam, até pouco tempo, este 

campo de conhecimento. Talvez a primeira questão que o surgimento da obrigatoriedade deste 

conteúdo no ensino se deparou foi esta carência na formação profissional.  

Por conta disso é que se pode enxergar a obrigatoriedade do ensino da história e 

cultura africana e afro-brasileira como probabilidade de suplantar estruturas ideológicas que 

subsidiam diferenças raciais e sociais no Brasil. Entendendo, portanto, que a lei 10.639/03 

procura auxiliar o conhecimento sobre a temática africana e afro-brasileira na medida em que 

promove discussões, coloca-a em pauta. No entanto, não resolve todas as questões históricas 

ligadas a ela. Essa lei é uma demanda de todos aqueles envolvidos com uma educação não 

hierarquizada, comprometida com a diversidade sócio-cultural presente no Brasil. Trata-se de 

uma ação com vistas a uma ruptura do modelo de educação hegemônico massivo e 

europeizado, como pode ser constatado nas palavras do etnólogo Carlos Moore Wedderburn: 

 

O empenho eurocêntrico deixou um legado raciológico que ainda hoje continua 

dominando os estudos africanos, constituindo um sério obstáculo para a elucidação 

da realidade histórica desse continente. Esse obstáculo somente cederá diante da 

criatividade, (...) e da curiosidade investigativa do pesquisador ou docente. (2005, 

p.143) 

 

A necessidade de trabalhar para além da lei reside no imperativo da “curiosidade 

investigativa” explicitado na fala acima. A construção de novas produções coletivas que 



 15 

possam representar o rompimento com valores que, muitas vezes, aprisionam, passa ser um 

entendimento fundamental para a superação da educação que desumaniza e privilegia 

determinadas culturas e segmentos sociais em detrimento de outros. 

A compreensão sobre educação neste trabalho pressupõe uma práxis pedagógica 

direcionada à construção de uma escola multicultural. Neste sentido, se entende que a 

integração de conhecimentos culturais multimodais requer um olhar, acima de tudo de 

respeito às diferenças, tanto no aprender como no ensinar. A educação formal não tem 

respondido a contendo essa expectativa, pois tem utilizado um único tratamento para todos, 

não visualizando o indivíduo com suas particularidades e experiências. A educação na 

sociedade capitalista caminha neste contraponto entre sua função social e uma ideologia 

globalizada que visa o mercado. Nesse contexto, a escola não tem exercido uma ação 

educativa de respeito e acompanhamento, pois nela o sujeito ainda não se vê. 

Para uma ação que se situe na perspectiva de ruptura dessa lógica é mister 

compreender que a educação sofre influências ideológicas ou que a ideologia tem força na 

prática educativa. Isso implica em recusar a ameaça da negação de nós mesmos e 

compreender os seres humanos como sujeitos da história e produto dela, que ensinar e 

aprender faz parte de um mesmo processo. Abarcar que a construção do conhecimento não 

tem término, pois as superações são infinitas. Esses princípios deveriam se apresentar, entre 

outros, como elementos norteadores para a apreensão de uma escola com caráter plural. 

Partindo-se desses enunciados, pensar maneiras não tão formais para integrar conhecimentos 

distintos é de suma importância. Estes funcionariam como suporte pedagógico e perpassariam 

essa compreensão de educação. Neste sentido, atuariam como elementos facilitadores do 

processo de aprendizagem escolar, tão necessário atualmente na formação de indivíduos 

éticos capazes de exercer cidadania e trabalho. 

Este ponto de vista educacional está também associado à perspectiva de estratégias 

educacionais de combate a discriminações, de valorização da diversidade que deveriam ser 

criadas visando superação das desigualdades étnico-racial nas escolas. Como foi visto acima, 

as resoluções, pareceres e leis abriram espaço para a mudança nos discursos, nos atos, porém 

ainda muita coisa deverá ser feita na direção de uma educação que esteja pautada na busca por 

valorização das diversas culturas. 

Nessa estratégia aqui exposta de uma educação plural, a escola deveria trabalhar com 

possibilidades, com iniciativas pedagógicas apontando para a atuação num posicionamento de 

respeito à diversidade cultural do educando. Importante compreender que respeito significa 

olhar os outros “eus”, tornando visíveis as singularidades, o que está esquecido, escondido. A 
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história da África e dos afro-brasileiros esteve esquecida, renegada, a lei 10.639/03 colocou 

em evidência essa questão.  

Por conta das reflexões desenroladas até aqui se apraz que um aspecto vital ao discutir 

a obrigatoriedade dos estudos africanos no ensino seria aferir a realidade em que se encontram 

professores e professoras e alunos e alunas no que diz respeito ao conhecimento e visão sobre 

o continente africano, seus povos, sua cultura e história. Em outros termos, o primeiro passo 

no ensino de África poderia ser aventar a visão que dela foi construída até o momento. É 

sobre esse assunto que se debruça com maior detalhe no próximo ponto. 

 

1.2. ENSINAR HISTÓRIA DA ÁFRICA: ENCARANDO PRECONCEITOS, REFAZENDO 

CONCEITOS  

 

A experiência em escola pública tem demonstrado que o ensino da história e cultura 

africana engloba dois processos correlatos. Inicialmente a necessidade de se discutir os 

preconceitos sob os quais os alunos e alunas possam estar munidos, isso implica em constatar 

como a África é abordada nos livros didáticos e veículos midiáticos. A partir desta reflexão 

referencial viria o segundo passo: como trabalhar o continente africano desfazendo e 

refazendo conceitos? São esses dois elementos sobre África no ensino, constatar preconceitos 

e reconstruir conceitos, que se ocuparam as reflexões desse ponto.   

 

Pensando sobre Preconceitos a Respeito da África no Ensino  

 

Ensinar África pressupõe desconstruir a montanha de estereotipias criadas para 

estigmatizar este continente. Um verdadeiro „mar de entulhos conceituais‟ revestiu a visão 

sobre os povos africanos, desfazê-lo não é fácil, mas necessário e urgente. Desconstruir a 

idéia de um continente estereotipado como sendo “primitivo” e “miserável” passa pela 

estruturação de um novo pensar sobre conceitos, por um novo olhar sobre o mundo. Isto 

implica em estudar essa história complexa, camuflada e ignorada por muito tempo. Neste 

trabalho se considera importante ilustrar dois mitos cruciais para o ensino da África.  

Um dos principais obstáculos que se depara no ensino de África é a teoria baseada na 

negação de sua historicidade. Isso se coloca porque essa forma de pensar está associada à 

idéia de atraso africano. Desconstruir a formulação de uma África não desenvolvida, 

estagnada no tempo, deveria ser o desafio inicial do ensino de África, por conseguinte, a 
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afirmação da historicidade africana se apresenta como sendo o ponto de partida de sua 

inserção nas escolas.  

Outra questão fundamental, associada a esta, a ser discutida nos estudos africanos em 

sala de aula se refere às informações sobre esta cultura cuja referência é baseada na 

estigmatização da miséria e fome de um lado e da beleza das savanas e sua fauna de outro. 

Esta referência paradoxal, de um continente pobre e belo, parte da premissa preconcebida de 

uma África unívoca. Perceber a pluralidade das sociedades e culturas africanas se configura 

como outro ponto de partida para o conhecimento deste continente. Uma África una e 

atrasada! Este é o conceito comum sobre o qual o educador poderá se debater em sala de aula. 

Um elemento que serve como base desta estigmatização se encontra no mito da aistoricidade 

africana, por conseguinte, conceber uma África diversa passa pela restauração de sua 

historicidade. 

 

Pensando sobre Reconstrução de Temas e Conceitos no Ensino de África 

 

Tendo em vista as duas formas de estereótipos mencionados acima, em especial, o 

mito da negação de historicidade africana, pareceu relevante levantar algumas ponderações 

sobre a história da África. A história desse continente tem sido reduzida comumente aos 

acontecimentos do tráfico de escravos e colonialismo. Admitir a participação da África em 

acontecimento histórico mais amplo, como a origem humana, é coisa recente. A África antiga 

dos grandes reinos e civilizações, até pouco tempo não era mencionada nos livros didáticos e 

ignorada nas salas de aula. A civilização egípcia, apesar de ser apresentada com esplendor, era 

referenciada ao oriente médio e não ao continente africano, se tornando necessário resgatar o 

caráter africano dessa civilização. Estes exemplos sugerem a urgência em discutir analises e 

conceitos sobre essa história escondida, essa África oculta.  

Esta problemática do resgate histórico da África remete a uma revisão de temas que 

serão levantados a partir desse momento. Inicialmente parece interessante se referir à temática 

da origem da humanidade, pois conceber essa origem como sendo africana sugere inferir que 

a cultura e a civilização tiveram sua gestação na África. Nesse sentido, a tríplice primazia 

africana da origem do ser humano, cultura e civilização poderia ser o primeiro passo no 
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sentido do resgate de sua historicidade, ou seja, a África deveria ser primeiramente assumida 

como precursora da história humana
11

 (KLEIN, 2005). 

A história dos reinos africanos antigos, na maioria dos casos, é desconhecida pelos 

professores e pelas professoras. Este desconhecimento é, por sua vez, histórico, à medida que 

não existia, até recentemente, nas universidades a obrigatoriedade da disciplina História da 

África. Espera-se que essa realidade esteja em transição a partir da obrigatoriedade de 

inclusão do estudo da história e cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis de ensino. 

Esse caráter supostamente transitório pode ser intuído a partir da observação de mudança na 

proliferação de cursos de especialização oferecidos por variadas instituições, assim como nas 

remodelações nos livros didáticos que atualmente vêm incluindo temáticas relacionadas à 

história africana.   

Outro aspecto desse assunto se refere ao fato de que trabalhar questões conceituais 

relacionadas ao tratamento dado à história da África é fundamental à medida que os conceitos 

utilizados no ensino de África são oriundos do modelo europeu de mundo. Neste aspecto, 

elemento importante que se poderia abordar está relacionado à periodização da história, 

centrada nas nomenclaturas Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea, as quais 

não se adequam à historicidade africana
12

 (SERRANO e WALDMAN, 2007, 15). 

Interessante sublinhar que marcos históricos tidos como referenciais dos grandes 

movimentos históricos africanos são: África pré-colonial, colonial e pós-colonial. Este modo 

de se referir a história africana esta umbilicalmente relacionada ao modelo europeu citado 

acima, pois nele a intervenção européia é colocada como demarcador histórico do destino da 

África. Portanto, a realidade histórica da África se encontra dividida em função da presença 

européia nesse continente, tendo como marco a fase colonial correspondente à história 

contemporânea da Europa. Neste caso, o desafio seria discutir uma periodização e 

nomenclatura condizente com o processo histórico africano
13

 (KI-ZERBO, 1999).   

A „marca registrada‟ que foi construída sobre a realidade histórica da África é o tráfico 

de escravos, passando uma imagem deturpada de que os africanos só conheceram essa 

experiência. O processo de desconstrução dessa imagem escravista sobre o continente 

                                                 
11

 Esse tema faz parte da idéia central do livro O despertar da cultura. Elaborada por dois antropólogos 

estadunidenses, a teoria exposta nessa obra não deixa dúvida quando ao pioneirismo africano na origem da 

cultura. 
12

 A questão da periodização da história africana está enfaticamente posta em Memória d‟África: a temática 

africana em sala de aula, especialmente no item África: o resgate em sala de aula.  
13

 Uma proposta de periodização da história africana pode ser encontrada no clássico estudo do historiador 

africano Joseph Ki-Zerbo, História da África Negra. 
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africano poderia passar pela temática da expansão dos antigos impérios africanos
14

 (SILVA, 

In: UNESCO, 2007), pois através desse procedimento se tentaria processar o seguinte: 

elucidar o desenvolvimento histórico da África questionando o fato de ser a presença européia 

considerada o marco definidor desse desenvolvimento. Estas civilizações antigas da África 

tiveram suas lógicas de surgimento, desenvolvimento, decadência e sucessão, como acontecia 

em todas as regiões do planeta onde houve a existência de sociedades humanas. Portanto, os 

africanos não foram diferentes, neste aspecto mais geral do desenvolvimento das sociedades, 

dos povos da Europa, Ásia e América. Isso não nega as especificidades das formas e 

conteúdos da experiência africana. 

Dando continuidade a essas reflexões, seria interessante exemplificar com um tema 

importante da história africana, a expansão Banto. A expansão desse povo por grandes 

extensões do território africano ao longo de aproximadamente dois milênios está estritamente 

relacionada à disseminação do ferro, pastoreio e agricultura
15

. A partir desse ponto se poderia 

trabalhar em sala de aula, com maior segurança, o tema da proliferação das formações estatais 

no continente africano. Estados estes, como foi visto, que se desenvolveram em amplas 

formas e variadas regiões do continente. Tratar esta complexidade de formas e conteúdos ao 

longo do tempo e em sua dimensão geográfica é essencial para conhecer a África antes da 

implementação do tráfico Atlântico de escravos e com isso reconstruir uma visão autônoma 

do processo histórico africano. 

A África esteve na vanguarda do desenvolvimento tecnológico nos primórdios da 

humanidade, foi também à pioneira no acontecimento da civilização e, continuou sendo uma 

das áreas do planeta mais desenvolvidas durante muito tempo. Tendo isso em vista, 

problemas para análise histórica se colocam: o que fez da África atual a região onde são 

consideradas mais precárias as condições de vida humana? Em que momento iniciou-se este 

processo? Há alguma relação disso com a intervenção européia e em que medida? Estas são 

                                                 
14

 O processo de criação de Estados e Impérios na África iniciou-se desde a antiguidade (Egito, 4000 a.C. e 

Cuxe, 2000 a.C. aproximadamente). Entretanto, não se resumiu a essa região e temporalidade. Na parte ocidental 

do continente, ao lado do Oceano Atlântico, em torno do rio Níger, Estados sucederam-se ao longo dos séculos 

V ao XVII, como os reinos de Gana, Mali e Songai. Perto do litoral do golfo do Benin, povos se organizaram em 

cidades-estados, a exemplo dos Yorubas e, outros em confederações, a exemplo dos Achantis. Mais ao sul, 

beirando a floresta equatorial, desenvolveu-se os reinos do Congo e Ngola. Do outro lado do continente, na sua 

parte oriental, existiu o Império do Monomotapa, controlador da rota do ouro nessa região, assim como o foi o 

reino do Gana na África Ocidental. Na costa africana oriental, banhada pelo Oceano Indico, desenvolveu-se uma 

civilização também formada por cidades-estados autônomas disputando o domínio do comércio internacional 

com os árabes, indianos e chineses. Estes povos, conhecidos como Swahili, criaram uma cultura profundamente 

enraizada que, até hoje marca os países dessa região da África. Outros exemplos poderiam ser citados, porém, 

esses permitem ter uma compreensão da variedade e complexidade desse processo de expansão de Estados no 

continente africano.  
15

 Cf. SILVA, 2007 E DAVIDSOM, 1970. 
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questões teóricas que deveriam ser levantados em sala de aula e, com argumentos na 

historiografia africanista, confrontar as abordagens ou omissões dos livros didáticos, 

imprensa, internet, etc. 

A temática do tráfico de escravos africanos mereceria destaque, em especial por estar 

diretamente relacionada à história do Brasil. Neste aspecto seria importante o docente está 

ciente do debate historiográfico a respeito desse tema no que concerne à realidade interna da 

África
16

. A importância destes estudos é colocar em ênfase os africanos como sujeitos 

históricos e, por isso, envolvidos em múltiplas contradições.  

Outra premissa que seria capital para o estudo da África: a construção da história 

africana não se distancia da história da humanidade. As questões da historia da África 

deveriam rodar em torno de saber quais as características específicas da história africana e em 

que medida ela se insere em uma história geral da humanidade. Em outras palavras, o que a 

África tem de comum e diferenciado da história dos outros continentes e de que forma ela 

pode está imersa em um contexto da história mundial. A relevância dessa problemática se 

reforça por conter minúcias tais como a afirmação da historicidade africana e de sua 

contribuição ou legado para o conjunto da humanidade, das influências que recebeu do 

exterior, assim como das que exerceu em outros continentes. É neste prisma de 

questionamentos que se poderia estabelecer o debate em torno do eurocentrismo. Portanto, 

uma unidade entre a história geral da humanidade e a da África são caminhos possíveis para 

um ensino de África condizente com a historiografia existente. Neste caso, quem pretende 

ensinar África não pode ficar alheio a esse desafio. É com esse sentido, de uma África inclusa 

na história da humanidade, jamais apartada dela, que foram levantadas algumas indagações 

sobre o assunto do ensino de história da África nos limites que se propõe atualmente nas 

escolas.  

                                                 
16

 De importância são as teses de Paul Lovejoy sobre a evolução do tráfico de escravos na África. Esse autor de 

origem canadense desenvolve estudos sobre a escravidão e o tráfico de escravos na África, demonstrando a 

evolução pela qual passou a instituição da escravidão nesse continente e o papel que o Islã e os europeus tiveram 

no redimensionamento desse processo (LOVEJOY, 2002). Essa teoria é contestada, de alguma forma, por John 

Thornton, autor estadunidense, que analisa a iniciativa africana no tráfico de escravos. Trabalhando com o 

conceito de “Mundo Atlântico” como marco inicial de sua análise, busca negar modificações substanciais, na 

questão da escravidão e tráfico na África, provocada, pela interferência árabe e européia. Segundo o autor no 

“Mundo Atlântico”, as relações se davam na base da equidade de forças e oportunidades. Europa, África e 

América participavam comercialmente e culturalmente em condições iguais. Nunca houve uma primazia 

européia em detrimento da África. A África era auto-suficiente em relação aos produtos vindos da Europa. 

Inclusive com produção de ferro e tecidos de qualidade superior. Comercializava em condições de se impor aos 

estrangeiros. Os produtos importados não eram vitais na África. Tinham significado político, pois sua 

distribuição interna visava aumentar prestígio de chefes ou monarcas. Na África havia uma pulverização de 

pequenos Estados. A maioria deles se envolveu no comércio do Atlântico, gerando uma situação de 

concorrência, portanto, não houve monopólio no tráfico de escravos (THORNTON, 2004).  
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Saindo da discussão das temáticas relativa ao processo histórico africano e ampliando 

o debate para o campo filosófico poderia alentar a necessidade de se colocar algumas 

considerações a respeito da concepção de história que se tem como referencial para o ensino 

de África. Essencialmente seria imperativo constituir parâmetros de uma visão de história 

geral sob a qual poderia ventilar a inserção da África. Para isso seria importante partir do 

princípio de que não existem noções gerais da história se sobrepondo às específicas, que 

descartem a realidade das situações particulares. Isso implicaria em investigar quais conceitos 

gerais se utilizariam para a história africana e, nesse sentido, não a diferenciando da historia 

humana, e que categorias seriam especificas da experiência histórica africana que possibilite 

vê-la em sua particularidade. A questão é saber como trabalhar a África em sala de aula numa 

perspectiva da história geral da humanidade e nesse bojo como tratar as especificidades dessa 

história.   

Esta seria então uma premissa norteadora que os docentes poderiam ter em conta: a 

África vista como elemento da história humana e por conta disso responde a lógica geral do 

processo histórico e, ao mesmo tempo, dela se distingue por representar uma particularidade. 

O geral e o particular na relação entre a história da África e da humanidade se combinam e 

distinguem-se. Neste sentido, a África configura-se como um exemplo de particularidade da 

história humana. No entanto, essa particularidade da África não a exime de aspectos gerais, 

assim como aspectos gerais não permitem deduzir elementos que lhe são específicos. Seria 

então recomendável a quem se propõe trabalhar com a história da África munir-se duplamente 

de uma concepção de história humana e, ao mesmo tempo, estar atento à realidade concreta 

africana. 

Neste sentido, item a ser destacado no intuito de desenvolver uma concepção de 

história da África para o ensino básico é saber que a história não se desenvolve por meio de 

um processo evolutivo linear. O mais interessante desse raciocínio é entender que nenhum 

povo passou por todas as formações históricas conhecidas. Isso reforça a idéia de que não 

existe um único modelo teórico que possibilite uma visão unívoca dos diversos processos 

históricos continentais. Nesse sentido, não pleitear um arcabouço teórico para explicar todos 

os processos históricos de uma mesma maneira é condição fundamental para se compreender 

o lugar da história africana no processo geral da humanidade.   

  O que se intenciona demonstrar é que os conteúdos da história africana apresentam 

nuances, constituindo desafios a quem se propõe levá-los a sala de aula. Espera-se que com os 

temas e direcionamentos sugeridos sirvam como reflexão para a prática docente do ensino 

básico no que diz respeito ao ensino de África.  
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Pensando sobre África a partir da Terminologia Africanidade 

 

Componente importante no ensino de África que não poderia passar despercebido é a 

compreensão do que se entende por africanidade, termo essencial para uma concepção de 

cultura africana. Neste aspecto, referencia significativa são as idéias de Kabengele Munanga, 

especialmente na forma como concebe o conceito genérico de cultura africana. 

A África sempre foi um exemplo de diversidade cultural, pois é composta por 

múltiplas etnias dotadas de respectiva cultura, língua e tradição. Com esta forma de pensar se 

inicia o entendimento do conceito de africanidade do referido pensador africano. Portanto, o 

ponto de partida para se apreender a cultura africana é concebê-la em sua complexidade, ou 

seja, diversa/variada composta de inúmeras sociedades com características próprias. No 

entanto, Munanga alerta para o fato de que diante desta vasta diversidade existem 

características comuns. Com isso inter-relaciona termos como sociedade, cultura e civilização 

dentro de uma lógica de traços comuns compondo uma diversidade (MUNANGA, s/d).  

Poderia então indagar se seria possível conceber que essas semelhanças essenciais 

dentro da diversidade são o que se denomina africanidade? Nesse caso, seria o que há de 

comum nas culturas e civilizações africanas? Nessa percepção a similaridade cultural da 

África subsaariana, por exemplo, seriam os elementos comuns presentes e que a diferenciaria 

do resto do mundo? 

 A título de exemplificação Munanga enumera fatos comuns presentes em todo o 

continente, apesar da diversidade geográfica, línguas, arte, política, etnias, etc. Apresenta 

como elementos de africanidades aqueles cujos princípios estejam presentes em toda a África, 

independente da sua pluralidade. Neste caso, exemplos são elencados pelo autor, tais como: o 

imaginário funerário que se espelha na idéia de que morto perigoso se transforma em 

ancestral; a idéia de força vital conectada à concepção de que práticas mágicas e da feitiçaria 

como crime por se relacionar com a idéia de mal; as palavras como força eficaz podendo 

curar como matar; a morte como mutação para a vida significando passagem para outro ciclo 

de vida; a iniciação como ensinamento; casamento como uma aliança entre grupos; o poder 

baseado nos laços de sangue; poder do monarca como sagrado; a noção de democracia ligada 

à unanimidade (Idem, Ibidem). Ter-se-ia assim um conjunto de elementos que constituiriam 

uma idéia de cultura africana em termos amplos e gerais.  

Portanto, a africanidade poderia ser entendida como um universo cultural único 

africano mostrado e percebido ao resto do mundo. Nesse sentido não seria uma concepção 
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intelectual afastada da realidade à medida que se trata de um conjunto de traços culturais 

comuns a centenas de sociedades africanas. Seu conteúdo viria do resultado de um duplo 

movimento de adaptação e difusão de culturas em toda a África Negra e para fora dela. Isso 

aponta para a formação de uma idéia baseada na noção conjunta entre o universal e o 

particular. Segundo essa perspectiva, a unidade e a diversidade se combinam nos estudos 

africanos que pretendam analisar o ser humano em uma totalidade.  

Esta maneira de pensar a África poderia ser problematizada com as cogitações de 

Serrano e Waldman que consideram o princípio da diversidade como chave mestra para se 

compreender o continente africano. Para esses africanistas, “marcante em toda a sua extensão, 

a diversidade constitui uma aferição inevitável decorrente da análise da África Sul-Saariana. 

Seja qual for o critério adotado, a pluralidade das etnias, línguas e religiões forma uma nota 

característica do continente” (SERRANO e WALDMAN, 2007, 113). A construção da 

unidade a partir dessa diversidade se compraz como um desafio teórico a ser empreendido 

com seriedade, pois através desse exercício é que poderia vir à tona a idéia de sociedades 

estruturadas na África. Nas palavras dos referidos autores: 

Reconhecidamente, a avaliação da diversidade – tanto em si mesma como em 

quanto normatiza a vida dos povos sul-saarianos – impõe-se enquanto dado para a 

compreensão do continente. O seu desdobramento direto é a certificação de um nexo 

civilizatório próprio, distintos dos demais padrões existentes, seja esse denominado 

africanidade, civilização negro-africana ou quaisquer outras terminologias afins 

(2007, p. 113-114). 

 

A ideia de uma unidade que pudesse expressar características comuns a realidade 

africana implicaria em estabelecer outro elemento crucial, qual seja, a singularidade da África, 

o que somente poderia acontecer através de uma visão da África a partir dela mesma. Isso está 

suficientemente esclarecido na passagem abaixo: 

 

(...) sublinhando a necessidade de avaliar a realidade africana a partir das suas 

expectativas civilizatórias particulares. Esse olhar busca o reconhecimento do 

continente a partir do seu interior, não perifericamente a ele. A compreensão da 

África exige levar em consideração o que nela há de específico na comparação com 

o que tipifica os demais padrões civilizatórios (Idem. Ibidem, p. 114). 

 

O olhar de dentro seria então a condição basilar para a ideia de africanidade que 

expressa o binômio diversidade-unidade das sociedades africanas, sua história e cultura. 

Como afirmam os autores citados, “unicamente pensando a singularidade da África é que 

podemos construir uma interpretação de sua realidade, atendendo a sua especificidade...” 

(Idem, Ibidem, p.116). Por conta disso é que alertam para o perigo de determinadas 
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formulações genéricas sobre a África construída à revelia de sua realidade interna. É nesse 

sentido que trazem a discussão do mito tribalista remontado às sociedades africanas, como se 

pode constatar na passagem abaixo: 

 

Pelo que podemos observar nada mais africano do que a pluralidade étnico-cultural. 

Se, por um lado, aos olhos de muitos essa heterogeneidade é observada 

positivamente, por outro lado, também tem sido interpretada como um dos indícios 

da “inviabilidade” do continente, em especial quando o que está em discussão são os 

conflitos que opõem diferentes grupos entre si. Importa assinalar que, na mídia, os 

choques interétnicos têm sido justificados a partir de um “sentimento tribal”, 

entendido como matriz dos conflitos que dilaceram a África. Nesse entendimento o 

termo “tribo”, dispensando o significado que usufrui no meio antropológico, foi 

amplamente adjetivado (Idem, Ibidem, p. 119). 

 

Uma África tribal tem sido o estereótipo mais comum utilizado para caracterizar esse 

continente. A reivindicação posta no conceito de africanidade trabalhado por Serrano e 

Waldman implica em se contrapor a essas mitificações a partir de uma disposição para 

enxerga a África a partir de uma perspectiva endógena. As tentativas exógenas em criar 

termos unitários para a África resultaram simultaneamente em negação de sua diversidade e 

afirmação de seu atraso. O olhar do horizonte africano se coloca, portanto, como condição 

prévia para uma busca de terminologias que apresentem sua unidade histórica e cultural como 

resultado de sua pluralidade. 

Nos pontos trabalhados até agora se intentou uma compreensão do caráter histórico, 

político e social da legislação de obrigatoriedade dos estudos afro-brasileiros e africanos, 

assim como alguns desafios teóricos para os professores ao ter de ensinar esses “novos” 

conteúdos. No próximo e último ponto desse capítulo, se busca examinar a realidade escolar 

em que a pesquisa foi realizada no intuito de evidenciar as dificuldades para implementação 

desses estudos na escola pública. 

 

1.3. O CONTEXTO EDUCACIONAL E ESCOLAR EM QUE A PESQUISA ACONTECEU 

 

Espaço Físico e Social e a Conjuntura que Vive a Escola onde foi Realizada a Pesquisa  

 

A pesquisa que subsidiou essa dissertação teve sua origem em experiência educacional 

realizada na rede pública estadual de ensino da Bahia, especificamente no Colégio Estadual 

Odorico Tavares, na cidade de Salvador. A escola em questão possui um espaço físico 

considerado de porte especial, composta de um imbricado sistema de salas como se pode 

verificar na seguinte descrição: trinta salas de aula, duas de coordenação pedagógica,  três 
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para professores, uma da direção geral, uma da vice-direção, uma para reuniões, uma para a 

secretaria, espaço de fotocópias e espaço de arquivo morto. Além disso, completa essa 

estrutura física trinta sanitários, quatro laboratórios, almoxarifado, depósito, biblioteca, 

gabinete odontológico, cantina, cozinha, teatro de arena, duas quadras poli esportivas (uma 

coberta com arquibancada, outra descoberta) e duas portarias. Toda essa imensa composição 

se encontra dividida em seis pavimentos superpostos, cujo deslocamento entre um andar e 

outro acontece através de escadaria e rampas, não existindo acessibilidade especial para quem 

tem restrições relativas à locomoção. 

Nos últimos anos, a escola vem passando por um processo de sublocação dos seus 

espaços, ou seja, áreas que antes eram utilizados pelos alunos são destinadas a 

órgãos/departamentos ligados a Secretaria da Educação (SEC). No ano de 2004, por exemplo, 

parte do anfiteatro foi cedida para ser implantado o Núcleo de Tecnologia Educacional 

(NTE). Esse Núcleo “tem por objetivo promover a formação continuada dos educadores da 

Rede Estadual, no uso das tecnologias e mídias, integrando-as à proposta político-pedagógica 

de cada unidade de ensino”
17

. Outro espaço é ocupado com documentação da SEC, se 

tornando uma espécie de depósito de documentos.  

Atualmente o corpo administrativo da referida escola é formado pela diretora geral, 

duas vices-diretoras, uma coordenadora pedagógica e uma secretária. O corpo docente é 

composto, neste ano de 2010, por setenta e um profissionais.  Estes docentes, em sua maioria, 

ingressaram no sistema de ensino a mais de uma década. Deve ser acrescentado que neste ano 

a escola teve um dos turnos fechados pelo fato da SEC não ter aberto matricula para o 

noturno, assim como restringiu o número de vagas para o turno vespertino. Por esse motivo à 

escola esta funcionando com metade de sua capacidade física ociosa, ou seja, das noventa 

turmas que poderiam estar ativadas, a escola funciona atualmente com quarenta e seis turmas 

(trinta e uma no matutino e quinze no vespertino). Essa restrição de matricula trouxe inúmeros 

problemas: desde realocação de professores para turnos de trabalho diferenciados do que 

vinham trabalhando, como, em alguns casos, a transferência de escola. A interferência 

institucional não se limitou aos docentes, já que os estudantes ficaram restritos ao número de 

vagas colocadas e no processo de escolha do turno a ser estudado.   

          Algumas considerações merecem ser feitas quanto ao espaço social onde esta escola se 

insere, pois o local apresenta um paradoxo a ser salientado. Trata-se do metro quadrado mais 

caro da capital baiana, conhecido como Corredor da Vitória, região habitada por segmentos 

                                                 
17

 Informação retirada do Portal do Servidos Baiano no site http://www.iat.educacao.ba.gov.br/node/207 - acesso 

em 10/11/2010. 

http://www.iat.educacao.ba.gov.br/node/207
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sociais de médio a alto poder aquisitivo, uma área considerada nobre. No coração desse 

ambiente urbano foi inaugurada há 16 anos a referida escola pública. Até recentemente era 

considerada uma escola modelo. Apesar de ser uma unidade escolar de grande porte, havia 

uma demanda maior que a oferta de vagas, sendo o corpo discente escolhido através de 

sorteio eletrônico. Neste sistema de seleção, seria aluno dessa escola quem fosse sorteado em 

dia, hora e local predeterminado. Outras poucas escolas em Salvador utilizavam este mesmo 

critério de matrícula, constituindo-se assim uma espécie de “seleto grupo de escolas cotadas” 

na rede pública de ensino da Bahia. 

 

 
Foto Aerea do Corredor da Vitória

18
 

 

A partir do advento dessa escola, no referido local, passaram a conviver de forma 

pouco harmônica, o luxo dos moradores, a arquitetura colossal das habitações e a irreverência 

dos que vinham de fora. A presença cotidiana desses “estranhos frequentadores”, para muitos 

daquela comunidade, significava uma afronta, uma invasão, uma inquietude. Neste contexto, 

irreverência pode ser concebida como sendo os modos, os gestos, os gostos, em suma, a 

história destes jovens, originários de bairros distantes. Distância esta, entendida tanto do 

ponto de vista do espaço como da cultura. O público escolar, por mais que o sistema de 

sorteio eletrônico tenha feito uma seleção literal, se diferenciaria do ambiente social em que a 

escola esta imersa.  
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 Retirada do sitio http://www.bahianoticias.com.br/fotos/editor/Image/corredor_da_vitoria2.jpg 
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Em seus primórdios a escola Odorico Tavares se caracterizava por ser “centro de 

excelência”, agregando alunos oriundos de escolas particulares, formando uma complexa 

composição, cuja maioria continuava sendo oriunda da periferia e subúrbios da cidade. 

Entretanto, a referida sede escolar não foi excluída da crise que todas as demais escolas 

públicas estão passando. A crise afetou os recursos financeiros, professores, alunos, a 

motivação. Número considerável de estudantes que outrora saiam de seus bairros e 

adentravam o Corredor da Vitória, atualmente estudam em seu próprio local de moradia. A 

justificativa dessa mudança tem sido a despesa com transporte. Para muitos, esta se tornou 

uma solução óbvia, pois implicou em redução das despesas e de vigor físico à medida que o 

deslocamento ocasiona dispêndio de energia (acordar mais cedo, horas dentro do transporte, 

etc.) e gastos no orçamento doméstico. Não sem consequência, esse fenômeno vem 

acontecendo, condicionando estes estudantes a enxergar a realidade em que se vive apenas de 

uma única perspectiva, a do seu local de moradia. Não é levado em conta que estudar em 

outro bairro significava também um aprendizado, conhecer outros lugares, outras pessoas, 

outras arquiteturas, outros saberes que são fundamentais para se perceber o mundo e suas 

contradições. 

O panorama acima descrito intenciona auxiliar a compreensão do contexto no qual um 

recurso de aprendizagem, utilizado em sala de aula, com objetivo de evidenciar povos não 

visíveis pela história ensinada tornou-se objeto de investigação acadêmica. Desse modo, 

apresentado como uma possibilidade, entre outras, de conexão entre a academia e a escola, 

entre a ciência e o trabalho docente, entre expressões culturais distintas. Percebendo as 

aproximações e distanciamentos que a compreensão da língua falada e escrita desses alunos e 

alunas possa proporcionar. 

O Corredor da Vitória, um dos palcos de revolta escrava ocorrida no século XIX, 

motivada pelos maus-tratos, discriminação étnica e contra a opressão dos senhores brancos 

durante o Período Regencial brasileiro (Revolta dos Malês), continua sendo cenário de 

resistência quando estes  alunos caminham persistentes pelo bairro de prédios modernos e 

arborizados, quando conseguem impávidos fechar o trânsito protestando contrários aos 

desmandos e bradando direitos, quando conseguem subverter a normalidade dentro da própria 

escola propondo alternativas criativas de aprendizagem.    

É nesta perspectiva que este trabalho se coloca, na direção da visibilidade e de 

descobrir possibilidades. Isto implica em entender que a proposta desta dissertação está 

relacionada ao contexto de onde emergiu a ideia em que está baseada. Assim como os alunos 

da escola Odorico Tavares e de tantos outros colégios necessitam de visibilidade e direito a 
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uma educação que estimule conquistas, a necessidade de evidenciar a história de seus 

ascendentes africanos se torna importante para compreensão dialética de suas vidas. Não se 

trata apenas da introdução dos estudos sobre África, mas apresentar possibilidades através de 

experiências criativas para inserção destes conteúdos em sala de aula.  

 

Um Aspecto da Escola Pública Baiana a partir da Realidade do Colégio Estadual Odorico 

Tavares 

 

Como a problemática educacional que rege a temática dessa dissertação é a 

motivação-desmotivação do aluno ao processo de aprendizagem e por extensão com a escola, 

uma realidade a qual a pesquisa não pode negligenciar é o processo de evasão escolar em que 

está vivenciando a escola. Com a intenção de ter um panorama mais sedimentado a respeito 

desse fato se buscou dados fornecidos pela escola
19

 que pudessem ser elucidativo do assunto.  

Neste aspecto, se procedeu buscando informações que permitissem uma visão que 

trouxesse um panorama da última década no que diz respeito ao desempenho acadêmico da 

escola. Para tanto se escolheu três anos como amostra: o ano de 2000, 2005 e 2009. 

Inicialmente o ano que faz a transição para a década e no final, o último ano letivo, tendo 

como acompanhamento do processo o ano que se situa no meio da década.  

Obteve-se então um quadro de amostragem que permite elucidar o acontecimento da 

evasão em primeiro lugar e da repetência em seguida. Com os dados obtidos foram elaborados 

gráficos que facilitam a compreensão do fenômeno em questão. Abaixo se faz uma 

apresentação dos gráficos com devidos complementos e análise dos mesmos. O procedimento 

foi trabalhar com os anos em separado, para observar as oscilações, e no final realizar um 

balanço do conjunto. Desse modo, resulta abaixo um quadro demonstrativo do desempenho 

acadêmico do Colégio Estadual Odorico Tavares referente aos anos de 2000, 2005 e 2009. 

O gráfico 1 trata, em forma absoluta, os números totais da escola manejando as 

variáveis que a mesma utiliza: matriculados, aprovados, reprovados e abandono. A escola teve 

2856 matriculados no ano 2000, sendo que desse universo o desempenho escolar acusou 1624 

aprovados, 516 reprovados e 716 alunos que abandonaram a escola.  
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 A diretora geral do colégio Odorico Tavares forneceu dados do desempenho acadêmico dos alunos nos anos 

de 2000, 2005 e 2009, esses números forneceram um panorama sobre os fenômenos da evasão e repetência 

escolar na última década. Os referidos dados, fornecidos pela escola através de uma tabulação, podem ser 

consultados nos anexos. 
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Gráfico 1 

 

 

O gráfico 2 faz uma demonstração, de forma relativa, sobre o desempenho escolar do 

ano 2000, tendo em conta o conjunto das séries. Percebe-se que apenas um pouco mais da 

metade dos alunos, cinquenta e sete por cento, conseguiram cumprir o ano letivo de forma 

favorável, por conseguinte, quase a metade, quarenta e três por cento, encerrou o ano de 

forma desfavorável, sendo reprovados ou não concluíram o curso. 

 

Desempenho Acadêmico Geral (2000)

57%

25%

18%

Aprovados Reprovados Abandono

 
Gráfico 2 

 

 

O gráfico 3 trata, em forma absoluta, os números totais do ano de 2005. Neste, a 

escola teve 3478 matriculados, o desempenho escolar apontou 2377 aprovados, 630 

reprovados e 471 alunos que desistiram do curso. 
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Gráfico 3 

 

O gráfico 4 faz uma demonstração, de forma relativa, sobre o desempenho escolar do 

ano 2005, tendo em conta o conjunto das séries. Percebe-se que neste ano a realidade é 

diferente do ano analisado acima, pois a maioria absoluta dos alunos representados pela cifra 

de setenta e oito por cento conseguiram cumprir o ano letivo com aprovação, assim sendo, 

apenas uma minoria representada por vinte e dois por cento encerrou o ano de forma 

desfavorável nas categorias de reprovados ou abandono do curso. 
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Gráfico 4 

 

 

O gráfico 5 trata, em forma absoluta, os números totais da escola no ano de 2009. 

Neste a escola apresentou 2577 matriculados, sendo o desempenho escolar expresso em 1521 

aprovados, 396 reprovados e 660 alunos que abandonaram a escola. 
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Gráfico 5 

 

O gráfico 6 faz uma demonstração, de forma relativa, sobre o desempenho escolar do 

ano 2009. Percebe-se que neste ano se repete a tendência no primeiro ano analisado, ou seja, 

apenas um pouco mais da metade dos alunos, cinquenta e nove por cento, conseguiram 

cumprir o ano letivo de forma favorável e uma quantidade substancial, representada por 

quarenta e um por cento, encerrou o ano de forma oposta, nas categorias de reprovados ou 

abandono do curso. 
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Gráfico 6 

 

 

Dados totalizadores do desempenho acadêmico dos anos 2000-2005-2009 

 

O gráfico 7 trata, em forma absoluta, os números totais da escola agora com o 

conjunto dos três anos letivos analisados. A escola comportou nos três anos investigados 8911 

matriculados, desse universo o desempenho escolar nos três anos acusou 5522 aprovados, 

1542 reprovados e 1847 alunos que abandonaram a escola. 
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Gráfico 7 

 

 

O gráfico 8 faz uma demonstração, de forma relativa, sobre o desempenho escolar em 

conjunto dos três anos analisados anteriormente. Com esse procedimento foi obtido uma 

média representada pelas cifras de sessenta e dois por cento de aprovados e trinta e oito por 

cento representando os que foram reprovados e os que abandonaram a escola. Percebe-se que 

neste caso, não se tem os critérios da metade ou a maioria absoluta para análise, mas uma 

maioria relativa concluindo favoravelmente, em média, o ano letivo e uma porcentagem 

relativamente considerável de trinta e nove por cento, na média, não concluindo o ano de 

forma favorável. 
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O panorama acima descrito evidencia uma realidade de reprovações e de abandono 

dos estudos por parte do alunado dessa escola pública que deve ser levado em conta para 

análise do sucesso/insucesso no desempenho escolar. Nos estudos isolados constatou-se 

existência de anos letivos em que quase a metade do alunado não segue para a série seguinte. 

No ano de 2005 os resultados diferenciaram-se em favor de uma aprovação acintosa visando 

dar uma média “equilibrada” do histórico da década em estudo. No entanto, o quadro geral foi 
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predominância de anos letivos em que o desempenho desfavorável quase que se iguala ao 

favorável. 

Tomando como referencia a discussão da motivação do aluno para a continuidade de 

seus estudos merece frisar com um pouco mais de atenção a categoria abandono. Nesse caso, 

em três anos analisados 1847 alunos abandonaram a escola. A questão posta a ser investigada 

seria pensar o quanto se poderia observar de evasão escolar se estivesse em consideração toda 

à rede pública estadual de ensino. É provável que se esses números de evasão e repetência se 

apresentassem em uma escola particular estaria configurado um fracasso do ensino e uma 

tendência à falência da suposta instituição. Em outros termos, seriam estes números, caso 

fizessem parte da realidade do ensino privado, a decretação da liquidação dessa modalidade 

de ensino. Nenhuma escola particular sobreviveria muito tempo com esta estatística. No caso 

da escola pública aqui analisada, como foi anunciado acima, está funcionando com metade de 

seu espaço em capacidade ociosa, ou seja, turnos e turmas estão sendo fechados. Está 

configurando um quadro de encerramento de escolas públicas na Bahia? 

Para uma idéia ilustrativa dessa realidade se pode recorrer a dados qualitativos 

baseados nas falas dos alunos da turma onde foi realizada a experiência empírica da pesquisa. 

Na aula que deu início ao processo da investigação de campo foi realizada uma conversa 

inicial com o conjunto dos alunos que participaram da experiência, tendo como temática 

central o que eles achavam da escola e da educação, assim com as perspectivas que eles 

alimentam sobre essa realidade. Abaixo se faz um relato dessas falas que, intuitivamente, 

elucidam o quadro acima descrito. 

Nos depoimentos, esses alunos se referiam à escola como um espaço limitado do 

ponto de vista de proporcionar possibilidades de conhecimentos mais abrangentes que 

adequassem às demandas concretas da realidade, ou seja, ofertas de cursos extracurriculares, 

palestras, estágios que os oportunizasse aproximação com o mercado do trabalho e da 

universidade. As declarações (ou reclamações) percorrem toda suas falas sobre a estrutura 

escolar, desde o aspecto físico, perpassando pelo administrativo e pedagógico, finalizando 

com considerações sobre a educação em âmbito mais abrangente, além da escola em questão. 

Desta forma, caracterizaram a escola como algo que provoca stress e uma das causas 

apontadas por estes estudantes, utilizando a fala de um deles, foi à falta de “coisa nova”. 

Mencionaram também, o problema de carência e ausência de professores, do ensino com 

pouca qualidade, a escassez de livros didáticos para atender o quantitativo de alunos, a falta 

da merenda escolar e a dificuldade em ficar na escola, já que a condição financeira dos pais se 

torna um agravante em relação a permanência deles na escola, por conta das despesas com 
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transportes e material escolar necessário. Com igual importância falaram sobre a falta de 

disciplina na sala de aula e nas outras dependências da escola. Concluíram salientando que 

esta situação se agrava com o consumo de drogas e aumento da violência, acompanhado da 

falta de explicação por parte da administração escolar sobre os seus direitos.  

Quanto foi perguntado sobre a escolha do colégio Odorico Tavares para estudar a 

conversa versou pelo que denominaram a “visão de fora”, a “visão de uma escola boa”. 

Porém, logo depois pontuaram que a escola não tinha salas ambientes, era sem qualidade 

pedagógica, os professores da tarde mais qualificados que os do turno matutino, “não tem aula 

de nada”. Todavia, apontaram esses aspectos como presentes em outras escolas. A solução 

que apresentaram para o que chamam de “educação sem qualidade” é a necessidade de 

“professores qualificados”, de “coisa nova”, da reformulação do “método de ensino”. Em 

suma, o olhar sensitivo dos alunos aponta para certa “desesperança” quanto a estar 

estimulados a continuarem seus estudos enquanto a escola assim continuar, especialmente no 

aspecto de não lhes dar ouvidos. 

À realidade da evasão escolar associada ao esvaziamento/fechamento de escolas 

tradicionais ou de grande porte outro aspecto da situação educacional baiana na atualidade: as 

altas taxas de analfabetismo. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) divulgados pelo IBGE no dia 08 de agosto de 2010 apontam que os números 

relacionados ao analfabetismo ainda são na região Nordeste que as demais do país e o Estado 

da Bahia se configura como o caso em que as taxas se apresentam bem maiores do que a 

média nacional
20

.  

Na Bahia a taxa de analfabetismo é quase o dobro da média nacional. Apesar de se 

verificar uma queda nos índice nos últimos anos, este Estado ainda possui 1,8 milhões de 

analfabetos. Este número absoluto perfaz um índice de mais de 12% do total de analfabetos 

do Brasil. O perfil etário desse analfabetismo mostra que esses quase dois milhões de 

analfabetos têm 15 anos ou mais, ou seja, em plena era de mundo globalizado, um contingente 

de jovens e adultos baianos não sabe ler nem escrever. Constitui-se assim uma camada 

enorme da população em idade escolar excluída dessa realidade.  

O que impressiona nessa condição educacional é que as escolas públicas que estão 

sendo fechadas na Bahia são destinadas a essa faixa etária da população que tem direito á 

educação garantida por lei. O paradoxo dessa situação é que a Bahia registra o maior índice de 

queda do analfabetismo do Brasil, de 4, 24 pontos em relação a 3,7 pontos do Nordeste e 1,8 
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pontos da média nacional. A questão posta é: se levar em conta os índices de quedas do 

analfabetismo a Bahia lidera e se levar em conta o maior número de analfabetos e a maior 

taxa de analfabetismo ela também lidera. A taxa se analfabetismo na Bahia é de 9,6 %, sendo 

a maioria na zona rural, 962 mil pessoas. No entanto, o quadro urbano não deixa de ser 

preocupante, pois quase novecentos mil jovens não sabem ler e escrever, são 845 mil 

pessoas
21

. Sabendo-se que se trata de um Estado da federação com presença marcadamente 

afro-descendente, o quadro acima é demasiado preocupante merecendo estudo mais apurado. 

Não obstante, a referência a esse quadro escolar acima descrito intenciona auxiliar na 

compreensão do contexto no qual um recurso de aprendizagem se tornou objeto de 

investigação acadêmica. Em síntese, a pesquisa que resultou nessa dissertação foi realizada 

numa escola pública em crise. No entanto, outro elemento merece ser abordado para finalizar 

este quadro do contexto sócio, político, histórico e educacional da realização da pesquisa, uma 

concepção teórica de educação. 

 

Escola, Formação Humana e Mudança Social 

 

            Neste último item desse ponto é realizada uma reflexão sobre o lugar da educação na 

formação humana e na sociedade. Para isso se recorre ao pensamento do filósofo húngaro 

István Mészáros que discorre sobre a relação entre educação e contexto sócio-histórico, 

tentando localizar o papel que a educação institucionalizada possui na dialética 

manutenção/ruptura das relações vigentes. Antes, porém, de adentra nessas reflexões de 

cunho filosófico se faz breve comentário sobre a relação da educação com as transformações 

sociais da atualidade, em especial, as relativas ao mundo do trabalho. Tomando essas 

reflexões como mote se empreende uma alusão à concepção que este trabalho utiliza para 

pensar a educação nesses tempos de mudanças.  

Para compreensão da realidade educacional da atualidade um tema se tornou capital: a 

fragmentação curricular. O ensino moldado em disciplinas desarticuladas tem refletido a 

divisão histórica das atividades humanas advinda da sociedade industrial. A rigidez deste 

modelo educacional baseado em disciplinas intransigentemente dissociadas, presente, 

também, nas atividades de pesquisa, reflete o trabalho industrial ao qual o homem atual se 

vincula, ou seja, a escola vem sendo organizada de maneira tão fragmentada como o trabalho 
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industrial. Desta forma o individuo se compreende parcialmente, dividido. Esta realidade vem 

constituindo homens e mulheres desumanizados, alienados.
22

  

Neste contexto, as instituições escolares se vinculam às relações sociais, se tornando 

espaços de formação para o trabalho, tanto na sua dimensão técnica como política, ambas 

favorecendo o crescimento da lógica capitalista na medida em que escolas fomentam as 

concepções relacionadas ao controle do tempo, a ordem, a disciplina, a eficiência.  

Não obstante, na atualidade, há uma tendência de flexibilização desses padrões. Novas 

formas de controle, a busca pela qualidade total indica uma mudança no mundo do trabalho.
23

 

Essas mudanças atingem a educação, pois a qualificação exigida passa, também, por uma 

transformação. O perfil de trabalhadores necessita novos parâmetros como qualificação, 

flexibilidade, base técnica e cientifica. Desse modo, as instituições escolares atravessam um 

novo paradigma cujo objetivo é formação de trabalhadores multifuncionais.  

A educação compartimentada em disciplinas isoladas tal qual permanecem nos 

currículos das instituições de ensino tem se mostrado insuficiente para a formação integral de 

homens e mulheres pelo fato de que a educação não está apartada da sociedade. Para István 

Mészáros
24

 a alienação está na atividade produtiva compulsória, desprovida de prazer e 

criatividade, que desumaniza. Para esse autor, a educação atual esta vinculada a esse processo 

de alienação, sustentada na dependência exagerada pela sobrevivência que anula ou reduz o 

tempo e dedicação relativos à formação humana que não estejam pautadas no trabalho. Desta 

forma, homens e mulheres empreendem exclusiva e cotidianamente suas energias para o 

trabalho, anulando outras necessidades além da sobrevivência imediata.  

Segundo Mészáros, se pode caracterizar a educação institucionalizada em três 

aspectos: fornecer conhecimentos para o capital, preparar mão-de-obra para a indústria e criar 

e repassar valores que legitime os interesses hegemônicos. Esse seria o tripé da educação nos 

dias atuais (MÉSZÁROS, 2005). Nessa acepção, o processo de aceitação e conformidade 

social teria como base a educação formal abrindo-se, a partir dela, um amplo leque de 

relações, cujo objetivo primeiro seria a defesa da estrutura social estabelecida através do 

principio da ordem natural inalterável. A escola, a imprensa, a academia são alguns dos 

instrumentos utilizados para manter o principio da aceitação, sendo o objetivo essencial fazer 

com que o individuo aceite sua posição na divisão social (Idem, Ibidem). 
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 Sobre a discussão da fragmentação social que se reflete na escola ver os trabalhos de MANACORDA, 1991, 

FRIGOTTO, 1995a. 
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 Sobre as mudanças no mundo do trabalho ler ANTUNES, 1995. 
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 A temática da alienação e da educação é apresentada por Mészáros em dois de seus Trabalhos. MÉSZÁROS, 

2005 e 2006. 



 37 

 Nesse âmbito da questão, tem relevância o que Mészáros denomina de a falsificação 

da própria história, pois considera isso um meio para o fim da aceitação e conformidade. O 

historiador Eric Hobsbawm em seu livro Sobre História também trata dessa temática da 

adulteração da história, quando estuda o tema do consenso social, questionando até que ponto 

é estável. Para esse historiador, os marcos históricos fazem parte de uma convenção/aceitação, 

portanto é necessário que exista um consenso sobre esses marcos (HOBSBAWM, 1998), que 

são referências somente para alguns e em determinado momento da história. Nesta situação se 

inclui a escola a medida que, segundo esse autor, uma das principais funções da educação 

formal na atualidade é criar o consenso (Idem) ou a conformidade (MÉSZÁROS, 2005), 

estaria então em consonância com a história, cumprindo um papel histórico: o de manter a 

hegemonia do capital
25

 (HOBSBAWM, 1998). Corroborando com as posições acima, 

Mészáros adota a denominação “internalização”
26

 (MÉSZÀROS, 2005, 44) que consiste no 

ato do individuo internalizar sua expectativa adequando-a a forma “certa” de agir, que deveria 

ser baseada em sua posição social. 

O processo de “internalização” através da educação não diz respeito somente às 

instituições formais, mas a um sistema global de interdependência entre os diversos setores da 

sociedade. Desta forma a “internalização” é um mecanismo essencial da educação na 

atualidade (Idem), portanto podemos dizer que o processo de alienação é um dos instrumentos 

que subsidiam as condições de existência das estruturas sociais vigentes. Neste caso, o papel 

da educação formal na atualidade é induzir os indivíduos ao conformismo, que objetiva a 

subordinação desses às exigências da ordem estabelecida. Apesar de não conseguir a 

conformidade universal está direcionada para este fim.  

Esta teoria da alienação está fundamentada em uma teoria da história, por isso não se 

trata, apenas, de negar a educação vigente, mas de possibilitar a construção histórica de outra 

que deve romper com as formas de “internalização” e alienação. Desta forma, “(...) a tarefa 

histórica que temos que enfrentar é incomensuravelmente maior do que ser aquela que possa 

ser a negação do capitalismo” (Idem, Ibidem, p. 61).  

 Mészáros, na sua concepção de educação busca chancela de Paracelso: que 

compreende a educação em todos os momentos de nossa vida ativa (Idem, Ibidem, p. 21). 
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A respeito da temática do consenso social o historiador Eric Hobsbawm faz relevante observação quando 

afirma a instabilidade desse fenômeno, enfatizando a possibilidade de rupturas em qualquer forma de 

pensamento dominante. Em outras palavras este autor elucida o fato de que nenhuma ideologia é eterna. 
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 A palavra “Internalização” vem no texto entre aspas por se tratar de uma categoria empegada por István 

Mészáros em seu livro Educação para além do capital. “Internalização” é o processo que consiste em induzir as 

pessoas aceitarem, mais ou menos resignadas, os princípios dominantes da sociedade baseadas na reprodução e 

manutenção do sistema. 
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Concebe os indivíduos como sujeitos e não como objetos da história, portanto capazes de 

reiterar ou modificar uma situação. Nesse aspecto, o conhecimento, pode ser um suporte tanto 

para a auto-emancipação da humanidade como para adoção de comportamentos retificadores 

da sociedade. Por isso, é fundamental compreender o processo de aprendizagem em seu 

caráter amplo e continuo como forma de negar a “internalização”. Esta conduta só pode ser 

extrapolada em uma nova concepção de mundo, que reflita o particular dentro do coletivo e a 

totalidade contida na singularidade, numa relação de reciprocidade entre geral, particular e 

singular. Para esse filósofo “(...) a nossa tarefa educacional é, simultaneamente, a tarefa de 

uma transformação social, ampla e emancipadora” (Idem, Ibidem p. 76).   

A proposta apresentada é identificada como sendo uma atividade de contra-

internalização (Idem, Ibidem, p. 56). Essa atividade teria que ser abrangente, atingindo o 

maior âmbito possível, portanto não só a educação formal. Deveria também ser concretamente 

sustentável, ou seja, possuir caráter duradouro para que outras gerações tenham possibilidades 

de acesso a ela. Portanto, não se trata de políticas governamentais e sim de planejamento no 

sentido sustentável. Nenhuma transformação radical pode advir da educação formal, mas, 

elementos de mudanças na educação formal contra a “internalização” podem se constituir 

como contribuição vital no processo de transformação. Daí a importância do papel dos 

educadores.  

A educação deveria ser compreendida de forma abrangente e continuada, através dos 

meios formais e não-formais. No sentido abrangente, precisa levar em conta todas as 

experiências vividas pelos indivíduos, pois estas representam a totalidade da aprendizagem 

dos sujeitos sociais. Por sua vez, esta aprendizagem nunca estará completa, ao contrário, se 

encontrará em mudanças contínuas, o que equivale dizer que os indivíduos estão sempre em 

formação. Desta forma, segundo o pensamento central do autor, é necessário contextualizar a 

educação dentro de uma concepção de história, que compreende a totalidade e a 

individualidade de forma dialética. Portanto, a educação não pode ser dissociada da sociedade 

em que ela está umbilicalmente vinculada. Assim sendo, as transformações da sociedade e 

educação não caminham em separados, deve acontecer em reciprocidade. 

A idéia central de Mészáros que está posta nesse trabalho é da educação como 

formação humana e não como mera instrução. A premissa desse autor de que a educação é 

uma realidade ampla que acontece dentro e fora da escola também é constitutivo da proposta 

aqui desenvolvida. No mesmo sentido, o resgate do papel da escola como lugar de 

importância para a formação humana condiz com o que se pensa nessa pesquisa.  
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Isso não se faz de forma ingênua, se está bastante consciente nesse trabalho do quanto 

à educação tem sido apedrejada pelas políticas públicas nos últimos tempos. Saviani retrata 

como as neo-pedagogias, seja de cunho produtivista, tecnicista ou construtivista, têm 

degredado a educação na atualidade (SAVIANI, 2008). A política neoliberal da educação se 

alastrou e a conjuntura da educação baiana exposto no ponto anterior é demonstração dessa 

realidade estrutural de uma educação pública abandonada e de um crescimento vertiginoso do 

ensino particular.  

As conseqüências do avanço neoliberal sobre a educação e cultura são analisadas por 

José Ortega y Gasset (2007) quando de sua análise do que denominou de filisteu da cultura. 

Este é entendido como sendo o tipo humano que avalia as criações superiores do espírito 

humano a partir de critérios puramente materiais mensurando, sob o mesmo padrão avaliativo, 

a arte, cultura e educação com as necessidades corriqueiras. Quando o filisteu da cultura entra 

na educação, por exemplo, o aluno passa a ser um cliente. As idéias desse autor estão melhor 

trabalhadas no ponto dois do próximo capítulo ao se tratar do fenômeno da massificação do 

corpo. 

Imerso á concepção de educação e de escola que se toma como guia para esse trabalho 

está uma categoria que se considera central para se entender o objeto de investigação. Trata-se 

do conceito de aprendizagem que tanto tem sido discutido nas pedagogias atuais. Por isso se 

empreende a seguir uma análise da compreensão que se tem por aprendizagem nessa 

dissertação. A aprendizagem que é discutida abaixo envolve especialmente o contexto escolar 

focando dois elementos essenciais para o objeto da pesquisa realizada: o conceito de 

mediação e o corpo como sujeito da ação humana. 
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CAPÍTULO 2 – JOGO, CORPO E APRENDIZAGEM MEDIADA 

 

 

2.1.  A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PARA A FORMAÇÃO HUMANA E A  EDUCAÇÃO EM 

VYGOTSKY 

 

Uma educação que seja vista como processo social implica em entender que o 

individuo se forma ao longo de sua história de vida, portanto é um ser que aprende. Qual a 

dimensão desse ato de aprender é o que se coloca como algo importante a ser esclarecido, 

como fundamental dessa questão se põe a problemática do corpo, por que não é só de 

cognitivo que se está aludindo aqui. Aprendizagem é uma totalidade e o corpo elemento 

central desta. Neste sentido, o conceito centralizador dessa dissertação é o de aprendizagem à 

medida que permeia a problemática norteadora da investigação empírica. Especificamente, o 

tema desse trabalho se preocupa com os dilemas da aprendizagem em um ensino de África, 

que coloca, para professores, desafios relacionados ao conteúdo e aos instrumentos 

mediadores a serem utilizados nesse processo. Assim sendo, o conceito de aprendizagem 

subjaz a análise desenvolvida neste trabalho. Do mesmo modo, a noção de corpo como base 

da existência humana é inerente à proposta de aprendizagem desenvolvida nesse texto. Sendo 

assim, este capítulo se detém nestes dois conceitos basilares do trabalho. 

 

Aprendizagem, Mediação e Desenvolvimento Humano  

 

 

Partindo do pressuposto que a aprendizagem acontece em um contexto sócio-cultural 

se busca referência na teoria vygotskyana do desenvolvimento humano para apreender o 

sentido que ali é empreendido este conceito. Neste caso, é necessária a ressalva de que, nessa 

teoria, outro conceito acompanha o de aprendizagem, qual seja o de mediação. Desse modo, o 

par: aprendizagem/mediação conduz a perspectiva teórica desse trabalho. Como complemento 

a essas observações é importante salientar que a aprendizagem é concebida como integrante à 

teoria do desenvolvimento humano elaborada pelo autor citado, dissociá-la do corpo teórico 

em que lhe é subjacente, a referida categoria perderia sua eficácia explicativa. Tendo essas 

premissas como base, abaixo se faz uma descrição analítica da categoria aprendizagem em 

Vygotsky, levando em conta sua construção teórica sobre a formação humana. 

Parece não ter sido preocupação central de Piaget a intervenção pedagógica, por 

imediato com a escola, pois a pergunta de investigação desse pesquisador foi prioritariamente 

direcionada a teoria do conhecimento, ou seja, como se dá o processo do ato de conhecer, 
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portanto, uma perspectiva de cunho predominantemente interno. O contrário se deu com 

Vygotsky que valorizou a escola, a intervenção pedagógica, por conseguinte, a educação, se 

colocando como uma perspectiva de cunho predominantemente externo. A pergunta desse 

pesquisador não estaria centrada no ato de conhecer, mas na formação humana. Nesta forma 

de por a questão, a escola seria considerada elemento fundamental para o desenvolvimento do 

indivíduo. Trata-se, portanto, de um reconhecimento do caráter implicador que possui a 

intervenção pedagógica na formação do sujeito, configurando-se uma arguição da necessidade 

da educação e da escola para a formação do indivíduo. 

Não obstante as diferenças entre esses dois marcos da psicologia, o plano geral do 

desenvolvimento humano teria o seguinte postulado: o fenômeno psíquico não é inato, pois 

não nasce com a pessoa, mas, também, não é recebido como um pacote pronto do meio 

ambiente. Ter-se-ia então uma tese interacionista que incluiria os dois autores citados. A 

diferença entre Piaget e Vygotsky consiste no fato de que para o primeiro a interação acontece 

através do axioma sujeito - meio, enquanto que para o segundo está em sua concepção na qual 

existem quatro vias correlatas de desenvolvimento. Seriam elas: a Filogênese, consistindo na 

história da espécie humana; a Ontogênese, incidindo na história do indivíduo da espécie; 

Sociogênese, compreendendo a história do meio cultural em que o indivíduo está inserido e a 

Microgênese, compreendendo o que se chama de aspecto microscópico do desenvolvimento, 

ou seja, o feitio singular da questão.                          

Na teoria de Vygotsky o cerne do desenvolvimento psicológico está relacionado ao 

fato de os seres humanos serem capazes de pensar com o auxílio de signos, por isso que se 

orientou para a investigação do uso desses elementos. Neste sentido, o fenômeno da 

aprendizagem passou a ser considerado apropriado para o estudo das mudanças introduzidas 

pelo signo nas funções psicológicas. O estudo da aprendizagem revela a origem social dos 

signos e seu papel no desenvolvimento do indivíduo. Portanto, a aprendizagem está 

estritamente vinculada ao uso de signos e isso acontece por serem, ambos, componentes 

sociais. Neste caso, o signo indica o aspecto social da aprendizagem. No entanto, o mais 

importante a ser frisado nesse ponto de vista é que a aprendizagem se encontra relacionada 

com o desenvolvimento psicológico humano. Destarte, para este autor, não existe 

desenvolvimento humano unicamente biológico, este se processa entrelaçado ao cultural que 

não está desvinculado do social. É este caráter social dado ao desenvolvimento humano e 

consequentemente à aprendizagem que foi decisivo para tomar este postulado como referencia 

teórica orientadora da pesquisa realizada. 
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Na concepção de Vygotsky existe um componente que é decisivo para uma 

determinada forma de aprendizagem: a utilização de elementos especiais. Esse tipo pertence à 

linha de desenvolvimento completamente diferente de uma aprendizagem que se pode chamar 

de natural, qual seja a aprendizagem mediatizada, aquela relacionada ao uso dos signos. Essa 

possibilidade de aprendizagem ocorre porque os seres humanos foram além dos limites das 

funções psicológicas imposta pela natureza, partindo para uma organização nova, 

culturalmente elaborada, de seu comportamento, a dos signos. Vale frisar que esta 

característica não existe em outras espécies de animais à medida que as intervenções com 

auxílio de signos são obras das condições exclusivas do desenvolvimento social. Portanto, a 

aprendizagem humana se diferencia dos outros animais por estar imersa em ambiente cultual, 

respondendo a suas determinações e permitindo modificá-lo.  

Em síntese, as operações com utilização dos signos, entre outras funções, têm a 

finalidade de auxiliar na aprendizagem e com isso modificam o processo educacional, pois 

ampliam o campo de desenvolvimento para além das dimensões meramente biológicas. O 

fundamental a ser retido dessa concepção é a implicação de que isso somente é possível 

porque a aprendizagem humana permite incorporar a ela estímulos artificiais externos. Deste 

modo, a incorporação de elementos exógenos na comunicação e no processo de 

aprendizagem, característica dos seres humanos, possui significado de uma forma 

inteiramente nova de comportamento que afeta o processo educacional a ele inerente.  

Nesse ínterim a abordagem do conceito adjacente ao de aprendizagem constante nessa 

teoria, o de mediação. Isso pode ser feito inicialmente comparando duas formas de 

aprendizagem apresentadas por Vygotsky: a elementar e a mediada. A forma elementar não 

utilizaria os signos, pressupondo uma reação direta à situação defrontada. A diferença capital 

entre esse tipo de aprendizagem e aquela onde existe a utilização do signo é que a resposta 

surge a partir de uma mediação. As funções psicológicas em aprendizagem sem signos 

possuem a característica diretamente determinada pela estimulação ambiental. Nas funções 

em aprendizagem com signos a característica essencial é a estimulação a partir da criação de 

elementos artificiais que se tornam a causa do desenvolvimento. Portanto, a aprendizagem 

com signos requer um elo intermediário entre o estímulo e a resposta. O processo simples, o 

do estímulo resposta, é então substituído por um ato complexo, mediado. 

Nesse momento seria interessante ilustrar uma questão: mediação em Vygotsky 

significa ter um elemento intermediário entre um processo e outro, sendo o mesmo que 

intermediação. Ele chamou a isso de elo intermediário. No entanto, esse elo intermediário não 

se constitui um procedimento para aumentar a eficiência da atividade, mas confere à 
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aprendizagem forma qualitativamente nova, permitindo aos seres humanos, a partir desse 

auxílio de estímulos externos, redimensionarem sua forma de pensar e agir no mundo. Em 

outros termos, o uso de estímulos auxiliares conduz a educação a um processo específico de 

aprendizagem que se destaca daquele presumidamente sustentado no elemento biológico, 

criando assim novas formas de processos de desenvolvimento enraizados na cultura. É 

baseado nesse raciocínio que Vygotsky sustenta a idéia da existência de um processo de 

aprendizagem mediada, qualitativamente superior. 

Tendo em vista a lógica de colocar a questão da aprendizagem como uma ação 

marcadamente intermediada por elementos culturais que, em última instância, definiria o 

processo de formação humana, se poderia deter um pouco na elaboração feita por Vygotsky 

sobre os estágios de desenvolvimento. Isso se coloca por entender que existe um risco de se 

transformar essa teoria em mais um esquema de estágios evolutivos.  

Generalizando se poderia abarcar que Vygotsky vislumbrou três estágios de 

desenvolvimento humano. O primeiro seria o pré-escolar, aonde a ação não acontece a partir 

de estímulos intermediários O segundo seria o escolar, caracterizando-se pela diferença de 

respostas ao uso de estímulos externos, sendo mais eficaz a atividade com intermediação. 

Nesse caso, os estímulos auxiliares ou especiais adquirem uma função instrumental, porque 

nesse momento são vistos como algo externo. Portanto, o estímulo auxiliar é tratado como um 

instrumento psicológico, mas que age a partir do meio exterior servindo como elo 

intermediário. No terceiro estágio, o adulto, o desempenho se dá em bases inteiramente novas. 

Nesse caso, o comportamento é plenamente mediado à medida que os estímulos auxiliares são 

emancipados de suas formas externas primárias, como no caso do estágio escolar. Desse 

modo, ocorre o que Vygotsky chama de internalização
27

 (2007), ou seja, os elementos 

externos, de que o indivíduo, fase escolar, necessita, transformam-se em componentes 

internos, produzidos pelo adulto como meio de pensar. Com isso o autor demonstrar como se 

desenvolvem o comportamento mediado e conseqüentemente a mudança do papel e da forma 

da aprendizagem para o ser humano em estágio adiantado de desenvolvimento, o escolar e 

adulto. 

Neste momento se pode caminhar para algumas inferências a respeito do raciocínio até 

agora esboçado. Como foi visto, o aspecto mediado dos procedimentos de aprendizagem 

constitui uma característica essencial do desenvolvimento humano, mas não surge como 

                                                 
27

Interessante ressaltar que na obra do filósofo Isteván Mészáros, como foi visto no capitulo anterior, existe uma 

profícua discussão sobre o fenômeno da “internalização” e a relação funcional que mantém com a educação. 

Dermeval Saviani quando discute as funções da pedagogia, trabalha com o termo “inculcação”, possuindo um 

sentido próximo ao de Mészáros e Vygotsky (Cf. MÉSZÁROS, 2005 e SAVIANI, 2008)  
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consequência de uma lógica espontânea onde se desenvolve a atitude abstrata. As atividades 

mediadas aparecem em decorrência de um processo complexo, sujeito as determinações 

variadas, cuja base seria a cultura em que o indivíduo está inserido. Para se ter uma idéia mais 

apurada da complexidade da aprendizagem mediada basta considerar que Vygotsky parte do 

pressuposto de que a atividade com utilização de signos não é inventada pela criança e nem 

simplesmente ensinada pelos adultos. Paradoxalmente, ela surge de algo que originalmente 

não foi uma atividade com signos, somente tornando-se uma operação desse tipo através de 

uma série de transformações qualitativas. Cada uma dessas transformações cria as condições 

para o estágio seguinte e é condicionada pelo precedente. As transformações estão ligadas 

como estágios de um mesmo processo, portanto, quanto sua natureza, são históricas. Segundo 

o autor, a história das funções psicológicas permite chegar a uma concepção que defende 

existir duas linhas qualitativamente diferentes que diferem quanto à origem: os processos 

elementares de origem biológica e as funções psicológicas superiores de origem sócio-cultural 

mediado por signos. 

Nesse arcabouço teórico seria interresante situar o fenômeno da aprendizagem, 

especialmente, aquele cujo feitio acontece de forma mediada. Sendo assim, cabe alegar que o 

processo mediado de aprendizagem faz parte dessa história do desenvolvimento humano a 

qual se refere Vygotsky. Podendo-se com isso entender que a adição de instrumentos 

auxiliares à aprendizagem provocaria um processo educacional qualitativamente superior em 

indivíduos em idade escolar, assim como em adultos. Pode-se compreender que no 

desenvolvimento do ser humano mudam as atividades relacionadas à aprendizagem e o seu 

papel no sistema das funções psicológicas. A aprendizagem não mediada ocorre somente num 

contexto de operações psicológicas simples que não tem nada em comum com as operações 

psicológicas que acompanham aquela mediada. O processo se define quando algumas funções 

psicológicas são substituídas por outras e a aprendizagem acompanha essas mudanças, saindo 

de um processo meramente natural para outro de caráter artificial ou mediado. 

Buscando mais elementos para compreender a importância da aprendizagem mediada 

nos deteremos um pouco no aspecto da diferenciação entre o ato de pensar mediado e não 

mediado. Segundo Vygotsky, o conteúdo do ato de pensar na criança pequena é determinado 

não tanto pela estrutura lógica do conceito em si, como o seria pelas suas experiências. As 

suas representações gerais do mundo se baseiam nos experimentos concretos, não possuindo, 

ainda, o caráter de uma abstração propriamente dita. Ao contrário, no adulto os conceitos são 

compreendidos por sua estrutura lógica. A aprendizagem funciona, na criança pequena, como 

algo definido pela simples empiria sem mediação. No adulto a aprendizagem mediada 
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funciona como elemento de auxílio na construção dos conceitos. Essa diferença da criança 

para o adulto se dá porque a experiência das crianças e a influência “não mediada” dessa ação 

determinam diretamente toda a estrutura do pensamento da criança pequena, enquanto que no 

adulto o acionado é a experiência mediada pela conceituação.  

Do ponto de vista do desenvolvimento, a experiência, mais do que o pensamento 

abstrato, é a característica definidora dos estágios iniciais do desenvolvimento. No entanto, ao 

longo desse desenvolvimento ocorre uma transformação, especialmente na adolescência, pois 

no final da infância as relações envolvendo a aprendizagem invertem sua direção. Segundo 

Vygotsky, no adolescente a aprendizagem está tão carregada de lógica que o processo 

educacional vincula-se à ação de estabelecer e encontrar relações lógicas. Essa logicização é 

indicativa de como as relações entre as funções cognitivas mudam no curso do 

desenvolvimento e a educação deve acompanhar esse processo. 

O desenvolvimento do pensamento lógico ou abstrato prepara o ser humano para 

elaborações mentais onde o mundo é reproduzido idealmente. No início essa representação 

necessita de contato imediato com o objeto para ser capaz de elaborá-lo sem o devido apego 

ao concreto imediato. Ter-se-ia desse modo um concreto representado a partir de um sistema 

categorial, o que permite uma capacidade de generalização teórica. A esse potencial humano 

Vygotsky denominou funções psicológicas superiores que, a princípio, todo ser humano é 

capaz de atingir. 

Foi visto neste item duas categorias importantes para o manejo desse trabalho: 

aprendizagem e mediação. A primeira tida como centralizadora da pesquisa e a segunda como 

elemento inerente a esta. Com isso se busca configurar um quadro teórico sob o qual a 

experiência educacional realizada foi pensada, ou seja, trata-se de uma experiência de 

aprendizagem mediada pelo jogo africano mancala. A utilização deste jogo em um processo 

de aprendizagem se apresentou tendo em vista o contexto educacional da pesquisa, qual seja, 

o ensino de história e cultura africana. Importa destacar que a utilização do jogo
28

 acontece 

dentro de uma práxis pedagógica sustentada na reflexão das representações sobre a África no 

intuito de reconstrução destas. Portanto, o mancala é vislumbrado como fundamental na 

aprendizagem sobre a África em um contexto de reflexões sobre as representações criadas a 

respeito desse continente. Tendo isso em vista se faz abaixo uma digressão sobre o conceito 

de representação. 

                                                 
28

 Uma definição de jogo é feita no próximo item e está sustentada na teoria do brinquedo de Vygotsky. 
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A primeira característica da categoria representação a salientar é que ela permite 

interpretar o real como sendo constituído de dupla dimensão: a objetiva e a subjetiva, existe 

então o real concreto e o real pensado (LEFEBVRE, 1975). Sendo assim, a problemática 

posta é saber como se pode ter uma apreensão subjetiva do mundo que corresponda ou se 

aproxime ao conteúdo da realidade objetiva. Portanto, na perspectiva aqui elucidada, 

representação pertence ao campo da apreensão, logo das idéias e da interpretação. Por isso 

que seria razoável afirmar que a representação apresenta uma relação com a realidade de 

forma indireta, ou seja, mediada. Importante também frisar que a representação é concebida 

aqui como uma realidade relativamente autônoma. O âmago dessa reflexão é estabelecer que 

a distância a qual representação obtém em relação à realidade concreta não pode 

descaracterizá-la como produto dessa realidade objetiva.  

Na análise do conceito de aprendizagem acima realizada ficou evidenciado que existe 

uma forma de aprendizagem que está ligada à presença física da coisa conhecida. Mas, 

também ficou demonstrado que é possível representar um objeto que não esteja fisicamente 

presente, por exemplo, através da evocação de conceitos. Nesse caso, o conhecimento ou a 

representação é mediado pelo signo. 

A discussão sobre o conceito de representação como conhecimento abstrato é feita 

aqui com a finalidade de apontar que tanto pode advir da apreensão de experiência concreta 

como de outras formas mediadas pelo processo de aprendizagem. O postulado em que se 

baseia esse raciocínio pode ser formulado da seguinte maneira: para que haja conhecimento, é 

necessário que exista a interiorização da realidade conhecida e a  produção desta realidade no 

espaço da consciência é a representação. No entanto, como o objeto real não pode se alojar de 

imediato na esfera da vida subjetiva é necessária à mediação para que ele se torne presente 

por um intermediário, ou seja, a conceitualização. 

O objeto dessa dissertação também perpassa as representações em nível categorial, 

portanto, já passadas pelas experiências empíricas anteriores, ou seja, os sujeitos da pesquisa 

realizada obtiveram representações sobre a África oriundas de mediações provenientes de 

variados instrumentos. Apresentar uma nova forma de mediação num processo educacional 

intermediado pelo jogo se prefigurou como um objetivo desse trabalho. Este é o contexto de 

aprendizagem que a investigação realizada se inseriu, pois as representações apresentadas 

pelos sujeitos da pesquisa foram observadas como sendo oriundas de experiências vivenciadas 

em aprendizagens anteriormente adquiridas, sejam elas advindas de processo escolar, 

midiático, religioso, familiar, etc. 
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Tendo em conta as formulações acima tratadas se cogita uma idéia sobre o objeto 

estudado da seguinte maneira: as representações da história da África encontradas em sala de 

aula são elaborações teóricas categoriais, que permitem produzir uma imagem de determinado 

fenômeno ligado a esse tema. Estas representações não foram criadas pelos alunos a partir de 

uma experiência direta com as culturas e povos africanos, mas com a intermediação de jogos 

como componentes dessa cultura. Estas mesmas representações podem ser revistas pelo 

processo de aprendizagem escolar, podendo ser trabalhadas em variadas situações a partir de 

novos processos mediadores. Na essência foi isto que se buscou fazer com a pesquisa 

realizada, ou seja, fazer emergir essas representações, para através de uma nova mediação 

repensá-las e reconstruí-las. Nesse sentido, se apostou que a educação teria o poder de 

evocação, ou seja, ter a capacidade de trazer à tona imagens que se possui sobre determinado 

tema. 

O conhecimento abstrato se efetiva pelo conceito, considerado como um elemento 

produzido no espaço da consciência. Este processo cria uma representação, ou seja, deságua 

em uma idéia central a que se pode chamar de imagem final ou representação do objeto. 

Compete acrescentar que a representação pode está situada em dois níveis distintos de 

pensamento: o empírico e o científico, portanto, existem as representações de cunho empírico 

e as científicas, as não mediadas e as mediatizadas. Além disso, a representação não é isenta 

da possibilidade de conter elementos ideológicos.  

Neste trabalho a representação é considerada como resultado do concreto pensado, ou 

seja, são idéias que se elaboram na consciência humana sobre o real, mas carregam em si 

possibilidades distintas, podendo ir a essência do fenômeno como  negá-la. A isto a pesquisa 

esteve atenta, ou seja, observar o caráter das representações sobre África apresentadas pelos 

sujeitos da pesquisa e quais tipos de mediações as produziram para, a partir daí, propor outra 

possibilidade mediadora, no caso, através da utilização do jogo na educação. O procedimento 

de aprendizagem mediada proposto nesta pesquisa de campo está sustentado na concepção 

vygotskyana do brinquedo. No próximo item se complementa o referencial teórico com 

análise do brinquedo e sua importância para a formação humana com finalidade de sacar um 

juízo do jogo como componente fundamental num processo de aprendizagem. 

 

O Jogo como Mediador para o Desenvolvimento Humano 

 

A idéia inicial de Vygotsky sobre o brinquedo é que não se pode defini-lo como sendo 

uma atividade meramente prazerosa à medida que pode proporcionar prazer ou desprazer e a 
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criança continuar brincando. Portanto, esse não é o componente essencial do brinquedo, logo 

não é o elemento lúdico que explica a existência ou origem dessa forma de agir humana. No 

entanto, ele preenche necessidades da criança, entendida como sendo “tudo aquilo que é 

motivo para a ação” (2007, p.107). Necessidades que não devem ser vistas unicamente a partir 

de seu desenvolvimento intelectual. Nas palavras do autor assim se coloca a questão da 

necessidade e sua relação com a motivação: “se ignorarmos as necessidades da criança e os 

incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu 

avanço de um estágio de desenvolvimento para outro, porque todo avanço está conectado com 

uma mudança acentuada nas motivações, tendências e incentivos” (Idem, Ibidem, p.108). 

Esta atividade indispensável para a criança acontece num histórico de maturação de 

suas necessidades, ou seja, o brinquedo faz parte da história do desenvolvimento infantil. 

Maturação de necessidades significa que elas mudam. A problemática posta é compreender o 

caráter especial das necessidades que provocam o ato de brincar, pois somente assim se pode 

descobrir a singularidade dessa atividade humana, implicando entender o que a produz, seu 

potencial e limite. 

Nesse ponto cabe trazer uma discussão sobre determinada interpretação sustentada em 

uma absolutização do jogo como no caso de Huizinga. Para esse autor o jogo, por ser um 

fenômeno cultural, expressa o caráter lúdico da civilização. Desse ponto de vista, entender a 

ligação histórica entre a cultura e a ludicidade se torna essencial para compreender o jogo. 

Isso está sustentado na premissa de que o jogo perpassa todos os acontecimentos humanos. 

Huizinga vai além, pois admite que o jogo não esteja limitado a um ato humano, mas também, 

aos animais. O escritor de Homo Ludens defende a idéia de que os animais também brincam, 

portanto jogam, respeitando regras, de certo que bem mais simples que as dos homens e 

mulheres. Partindo desta premissa conclui que o jogo é também um fato fisiológico, uma 

atividade física, desenvolvida por toda espécie animal. Nas palavras do próprio escritor: “no 

jogo existe alguma coisa „em jogo‟ que transcende as necessidades imediatas da vida e 

confere um sentido à ação” (HUIZINGA, 2007, p.4). Não é essa transcendência que Vygotsky 

postula, pois a determinação do brinquedo nunca se despregou do real concreto. A 

absolutização feita por Huizinga trata o jogo como algo inerente aos animais em sentido 

amplo, existindo desde suas origens. Esta forma de se por a questão, entre outras coisas, 

descaracteriza essa atividade especificamente humana de seu caráter histórico concreto. Esta 

dissertação parte do pressuposto de que o jogo deve ser contextualizado na história da 

humanidade. Corrobora com esse pensamento a reflexão de Elkonin descrita abaixo: 
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Na história da humanidade, o jogo não pode aparecer antes do trabalho nem da arte, 

mesmo em suas formas mais primitivas. A história da civilização registra em que 

etapa de seu desenvolvimento aparece a arte. Entretanto, ainda hoje não se distingue 

claramente como se produziu a passagem das formas de trabalho concreto para a 

arte. (1998, p.17)  

 

Foi visto que a origem do ato de brincar encontra-se umbilicalmente associada ao 

aparecimento de necessidades que não podem ser realizadas de imediato. Esses desejos não 

possíveis de serem realizados no momento que emergem são as fontes do brinquedo. 

Portanto, as tendências irrealizáveis imediatamente se prefiguram como sendo o elemento 

ontológico do brinquedo. Segundo Vygotsky, os desejos que não podem ser imediatamente 

satisfeitos ou esquecidos criam um conflito cuja resposta consistiria na criação do brinquedo. 

Neste ato aparece um componente básico do brinquedo: a imaginação. O brinquedo 

passa a ser o “... mundo ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser 

realizados...” (VYGOTSKY, 2007, 109). A imaginação se apresenta assim como uma 

característica inerente ao brinquedo, estabelecendo uma relação paradoxal com a ação. 

Enquanto a ação se põe como o agente provocador da imaginação, está se configura como 

uma forma de brincar sem a ação. Portanto, apesar da imaginação surgir da ação, ela é 

exatamente a substituição desta. Em outras palavras, o ser humano cria um imaginário porque 

uma situação concreta lhe impõe, mas o imaginário vem exatamente se contrapor a esse 

caráter concreto que o originou, se constituindo como uma forma de não ação. Na 

compreensão vygotskyana, esta é uma capacidade que apenas os seres humanos possuem, 

mesmo assim somente a partir da fase pré-escolar. Transformar ação em não ação, concreto 

em imaginário, objetivo em subjetivo é atividade essencialmente humana e é essa a 

característica primordial do brinquedo, provocada por necessidades impossíveis de serem 

satisfeitas de imediato. 

Alguns cuidados carecem ser colocados sobre o postulado acima descrito a título de 

alerta enunciado pelo próprio autor. Primeiramente ressaltar que nem todas as necessidades 

não realizáveis se tornam brinquedos, apesar dele advir dessa modalidade de necessidade. Em 

segundo lugar, advertir que existe uma diferenciação do brinquedo de outras formas de 

atividade a exemplo do trabalho. Neste caso, a diferença consiste no fato de que no brinquedo 

não há uma consciência de suas motivações, o contrário ocorre na atividade produtiva.  

Do exposto até o momento, seria razoável abarcar que o brinquedo pode ser 

caracterizado como uma atividade onde se cria uma situação imaginária, logo a imaginação 

não deve ser concebida como uma forma de brinquedo ou subcategoria dele, mas como uma 

categoria definidora. Isso não implica concebê-lo como sendo apenas uma ação simbólica, 
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pois envolve outras determinações. Neste sentido, cabe uma reflexão importante trazida pelo 

autor: o brinquedo, inclusive a modalidade jogo, não pode ser explicado como se fosse 

estimulado por interesse de lógica matemática. Suas reais motivações são de outra natureza. 

Por isso, vale ressalvar que, apesar de ser componente dele, a principal motivação do 

brinquedo não é cognitiva. Em síntese, ele seria então a realização no imaginário das 

tendências que não podem ser imediatamente satisfeitas. Portanto, existem variadas 

motivações que o explicam, inclusive, de ordem emocional.  

Neste aspecto é interessante colocar a forma como Antunes aborda a questão das 

determinações do jogo. Para esse especialista em análise da importância dos jogos na 

educação, Vygotsky teria uma afinidade importante com Piaget e Freud à medida que 

concordam no fato de que o ato de brincar seja de enorme importância para o 

desenvolvimento da criança. Obviamente que isso é incontestável, mas muito pouco para 

aproximar a análise do brinquedo desses autores. O próprio Antunes demonstra quanto se 

diferenciam esses estudos entre si no que concerne a suas análises sobre o significado e 

motivações do ato de brincar (ANTUNES, 2003). Na própria afinidade começa a diferença 

entre esses autores no que diz respeito ao estudo do brinquedo, ou seja, pontos de partida 

idênticos levaram à desenvolvimentos teóricos e conclusões distintas. Um problema de 

método se prefigura na abordagem de Antunes, qual seja não almeja estabelecer um elemento 

definidor do brinquedo. O brinquedo pode tanto ser elemento para sublimação como queria 

Freud ou ser um dispositivo cognitivo na perspectiva piagetiana, como também ser realização 

de desejos não efetivados, no caso vigotskyano. Têm-se então possibilidades combinadas de 

explicação do brinquedo e o que as unificam seria a importância dada a esse ato para o 

desenvolvimento da criança. A postura desse trabalho não caminha nesse rumo, ao contrário, 

busca em Vygotsky exatamente aquilo que o diferencia dos demais, ou seja, o elemento social 

posto no brinquedo, entendido como situações imaginárias criadas para processar essas 

relações não passíveis de serem solucionadas no imediato das situações reais. Portanto, aqui 

se ventila a idéia de que esse caráter social do brinquedo, mais que o cognitivo piagetiano e o 

inconsciente freudiano, seja o elemento ontológico dessa criação humana
29

.  

Aqui entra outro elemento crucial do brinquedo: este se constitui como uma situação 

imaginária baseada em regras, não podendo existir sem elas. Mesmo não apresentado regras 

formais a priori, contém regras comportamentais inerentes. Segundo Vygotsky, “o que na vida 

real passa despercebido pela criança torna-se uma regra de comportamento no brinquedo” 

                                                 
29

 Para melhor visualização das idéias do autor referido ver ANTUNES, 2003. Em especial, consultar o capítulo 

4 “Onde Freud, Vygotsky e Piaget se encontram: a importância do brincar”. 
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(2007, p.111). Não se trata das regras previamente formuladas dos jogos, mas aquelas 

essenciais à situação imaginária. As regras determinam o papel a ser representado e a relação 

com objeto cujo significado é modificado pelo brinquedo. A situação imaginária cria o 

brinquedo, enquanto que as regras guiam e sustentam a brincadeira. Nas palavras do autor: 

“Da mesma forma que uma situação imaginária tem que conter regras de comportamento, 

todo jogo com regras contém uma situação imaginária” (Idem, Ibidem, p.112). As regras 

conduzem as situações imaginárias, por exemplo, quando criam conceitos como mover, 

proteger, comer peças, capturar, etc.  

Um jogo, normalmente, precisa ser uma substituição direta das relações da vida real, 

no entanto, é concebido e conduzido a partir de uma situação imaginária a exemplo do xadrez 

e mancala. Mas, isso precisa ser regulamentado por certo tipos de regras, onde determinadas 

situações são criadas e outras automaticamente eliminadas pela imaginação. A situação real 

que provoca o brinquedo são, então, as necessidades que não podem ser realizadas de 

imediato e o par dialético que daí surge o caracterizando seria imaginário/regras. Assim 

sendo, a lógica do brinquedo pode ser expressa no seguinte postulado: necessidades reais, não 

passiveis de concretude imediata, possibilitam emergir uma situação imaginária conduzida 

por regras. Não obstante, a relação imaginário/regras possui uma história no desenvolvimento 

humano que permite uma inversão dos termos no processo de aprendizagem. Isso pode ser 

esclarecido a partir da seguinte passagem de Vygotsky: 

 

Assim como fomos capazes de mostrar, no começo, que toda situação imaginária 

contém regras de uma forma oculta, também demonstramos o contrário – que todo 

jogo com regras contém, de forma oculta, uma situação imaginária. O 

desenvolvimento a partir dos jogos em que há uma situação imaginária às claras e 

regras ocultas para jogos com regras às claras e uma situação imaginária oculta 

delineia a evolução do brinquedo das crianças. (2007, 112).      

 

O exercício de aprendizagem mediada realizado na investigação que deu origem a essa 

dissertação trabalhou com jovens, por conseguinte com indivíduos em fase de 

desenvolvimento humano em que, no jogo, a regra é o elemento evidente e o imaginário 

subjacente. Nessa perspectiva, o jogo africano mancala foi inicialmente jogado a partir das 

regras pré-elaboradas para, em seguida, ser observado o imaginário que dele aparece e com 

isso discutir as representações sobre a África que esse imaginário transporta. Das regras ao 

imaginário foi a conexão que se fez no uso do mancala num processo de  aprendizagem sobre 

a África.                                                         
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Acima se observou alguns cuidados que se deve ter na interpretação dos postulados 

aqui expostos. Nesse momento outra advertência se apresenta: o brinquedo não é a única 

forma de atividade da criança, inclusive é possível que não seja a que mais execute, mas isso 

não diminui a importância dessa atividade para o desenvolvimento da criança. Neste aspecto, 

pode-se aprimorar uma reflexão de Vygotsky referente à expressão “restrição situacional”. 

Segundo ele, o que impediria o surgimento do brinquedo é o fato de a criança ainda não poder 

agir fora do campo meramente empírico, onde os objetos ditam o que se tem a fazer. Neste 

sentido, a atividade do brincar, se constitui numa superação dessa condição para uma atitude 

de manipulação mental do objeto, logo pressupõe um ato cognitivo avançado.  

Desta forma, “a raiz das restrições situacionais sobre a criança situa-se no aspecto 

principal da consciência característica da primeira infância: a união de motivações e 

percepção.” (Idem, Ibidem, p.113). Superar o nível cognitivo e motivacional da percepção se 

torna assim a condição basilar para o surgimento do brinquedo, ou seja, quando os objetos 

perdem sua força determinadora e a criança passa a agir diferentemente daquilo que vê. Agir 

independentemente do que se vê consiste a condição cognitiva do brinquedo. A criança age 

não somente pela percepção imediata, mas também pelo significado das coisas. Separar o 

campo da percepção do campo do significado é a relação posta no brinquedo. A relação 

percepção - significado se constitui como sendo a lógica eminente dessa atividade. Isso 

implica em entender que houve um acontecimento singular no desenvolvimento humano: 

estabeleceu-se a divergência entre os campos da percepção e do significado. Sendo esta a 

condição para que o brinquedo seja criado, ou seja, ele expressa exatamente essa ruptura. 

Pode-se constatar essa lógica na seguinte passagem: 

 

Na idade pré-escolar ocorre, pela primeira vez uma divergência entre os campos do 

significado e da visão. No brinquedo o pensamento está separado dos objetos e a 

ação surge das idéias, e não das coisas: um pedaço de madeira torna-se um boneco e 

um cabo de vassoura torna-se um cavalo. A ação regida por regras começa a ser 

determinada pelas idéias e não pelos objetos. Isso representa uma tamanha inversão 

da relação da criança com a situação concreta, real e imediata, que é difícil 

subestimar seu pleno significado. (Idem, Ibidem, p.115). 

 

Na perspectiva teórica aqui colocada, o brinquedo é concebido, também, como o meio 

que permite a criança fazer a transição de um aprendizado onde é impossível para ela separar 

significado e objeto para um aprendizado onde essa separação é o princípio. Isso acontece 

quando se começa a utilizar o que Vygotsky denomina de “Pivô”, isto é, a utilização de 

objetos que possam substituir outros. A substituição de um objeto por outro passa a ser o 
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primeiro ato do imaginário humano e a função primeira do brinquedo. Perceber significados 

de um objeto em outro seria o crucial do brinquedo.  

Interessante acrescentar ao raciocínio desenvolvido a teoria vygotskyana de que o ser 

humano pensa a partir de generalizações, ou seja, a percepção humana é uma generalização. 

Equivale afirmar que a percepção não se dá pelo elemento singular, mas pelo geral. Isso é 

importante para poder se pensar a história do desenvolvimento do brinquedo. Todo 

significado é então uma generalização. Quando a criança dá significado a um objeto ela não o 

faz destacando singularidades, mas o que considera comum a todos os objetos semelhantes ao 

imaginado. A imaginação do brinquedo é uma forma de realizar generalizações, quiçá seja a 

primeira modalidade humana desse tipo.  

O par objeto/significado surge, então, como componente que define o processo de 

desenvolvimento do brinquedo. Num estágio inicial o objeto determina o significado, 

insinuando que a situação imaginária deve obedecer à forma do objeto escolhido para ser o 

Pivô. Num segundo momento, se dá o contrário, a situação imaginária subjuga o objeto, 

passando a determinar a forma do brincar. Desse modo, objeto e significado mudam de 

posição no desenvolvimento da história do brinquedo, resultando na transformação do 

significado como a parte definidora do processo. Exatamente nesse estágio em que o 

significado se coloca como elemento determinante do processo que a pesquisa realizada se 

efetivou. Isto significa que a materialidade do mancala expressa em seu tabuleiro instigou a 

imaginação, mas o significado que ele apresentou é que, de fato, se constituiu o elemento 

definidor da aprendizagem experimentada.  

Um novo alerta deve ser posto em discussão: o brinquedo não é uma simbolização 

absoluta, no sentido de que qualquer coisa pode significar outra coisa. O ato simbólico dessa 

atividade necessita de um instrumento adequado, o Pivô. Portanto, não seria qualquer objeto 

simbolizando qualquer coisa, pois isso se constitui como um ato abstrato de outra ordem. No 

brinquedo, o objeto a ser escolhido para a situação imaginária tende a se aproximar do 

significado, mesmo em seu estágio mais desenvolvido. Por isso que Vygotsky faz questão de 

salientar que “(...) devido a essa falta de substituição livre, o brinquedo, e não a simbolização 

é a atividade da criança” (p. 116). No entanto, ainda que ligado a um referencial material, o 

significado é o ponto central do brinquedo, enquanto que o objeto se desloca de uma posição 

dominante para uma subordinada. 

A natureza de transição da atividade brinquedo deveria ser melhor compreendida. O 

pensamento adulto pode se desvincular por completo de situações reais imediatas, mas no 

brinquedo ainda existe situações reais e objetos reais dentro de uma situação imaginária. O 
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paradoxo é que o brinquedo ainda obedece a restrições situacionais concretas e ao mesmo 

tempo as supera. Desta forma, o ato de brincar não é uma superação completa da 

condicionante situacional concreta e, ao mesmo tempo, não é mais uma subordinação a esse 

concreto. Por isso ser considerado meio transitório e fundamental para o desenvolvimento 

humano. No brinquedo não existe uma substituição absoluta de um objeto por um signo, mas 

uma transferência de significado de um objeto para outro. 

Foi visto que a situação de brincar exige uma ação contra o impulso imediato. Neste 

sentido, a tensão inerente ao brinquedo seria a existência do impulso simultâneo sendo 

controlada pelo agir sobre regras. Sendo assim, a subordinação às regras do jogo se assenta 

como um exercício de autocontrole, ou seja, aprende-se com o jogo a não agir de forma 

imediatista. Esse exercício proporcionado pelo brinquedo se efetiva num processo que 

envolve funções cognitivas, afetivas, morais e comportamentais. Segundo Vygotsky, o 

atributo essencial do brinquedo se dá na transformação do desejo em regras e regras em 

desejo. Nesta forma de atividade o prazer versa em satisfazer regras, como pode ser percebido 

nessa passagem: 

 

(...) o brinquedo cria na criança uma forma de desejos. Ensina-a a desejar, 

relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. 

Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, 

aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade. 

(2007, 118). 

 

 

Cabe nesse momento amadurecer uma questão: a criança não se comporta no 

brinquedo de forma meramente simbólica. No ato de brincar busca realização de desejos e 

para isso utiliza categorias do real concreto, pois imaginação e ação na criança não estão 

apartadas como pode ser no adulto. Por isso, Vygotsky assegura que o significado no 

brinquedo não se presta a anulação absoluta da ação e sim uma inversão de determinações. 

Nas palavras do autor, “no brinquedo, uma ação substitui outra ação, assim como um objeto 

substitui outro objeto” (Idem, Ibidem, p. 120). O significado permite a transmutação de um 

objeto para outro, pois subordina a si todos os objetos e ações. Pode-se ver com fecundidade a 

contradição vital no brinquedo entre real e imaginário a partir da interpretação de Vygotsky 

sobre a relação entre significado e mundo real: 

 

O comportamento não é determinado pelo campo perceptivo imediato. No 

brinquedo, predomina esse movimento no campo do significado. Por um lado, ele 

representa movimento num campo abstrato (...). Por outro lado, o método do 

movimento é situacional e concreto. (É uma mudança afetiva e não lógica). Em 
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outras palavras, surge o campo do significado, mas a ação dentro dele ocorre assim 

como na realidade. Por esse fato o brinquedo contribui com a principal contradição 

para o desenvolvimento. (2007, p.120). 

                          

Aprofundando a discussão iniciada acima em torno da relação entre significado e ação 

pode-se recorrer ao raciocínio de Vygotsky relacionado ao desenvolvimento do brinquedo. 

Para ele ocorre uma mudança crucial na história dessa atividade, a da predominância de 

situações imaginárias para a de regras. Neste aspecto, o brinquedo provoca transformações 

internas importantes no desenvolvimento das crianças à medida que proporciona abstrair 

situações a partir de regras. 

Apesar de o exposto ser coerente, não se deve pressupor que o mundo da criança é o 

do brinquedo. É característica essencial da infância diferenciar e transitar entre o mundo 

imaginário do significado e o mundo das situações reais. Apesar de não ter consciência das 

motivações do brinquedo, a criança sabe quando uma situação é de brincadeira e quando ela é 

real. O contrário disso deve ser considerado um distúrbio comportamental, mas não a essência 

do comportamento infantil que se baseia na distinção entre o brinquedo e o real. A criança não 

é um ser fantasioso como se pode pensar, mas que usa a fantasia para resolver dilemas 

concretos. 

Aqui se chega a uma conclusão fundamental na teoria vygotskyana do brinquedo: este 

cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. Para esse pensador, no brinquedo a 

criança se comporta acima do que seria normal na sua idade. Neste sentido, o ato de brincar 

empurra a criança em direção a um salto de qualidade nas suas percepções afetivas, cognitivas 

e relacionais. Como diz Vygotsky, “(...) no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na 

realidade” (2007, p. 122). Além de ser uma fonte de desenvolvimento, o brinquedo contém 

tendências para novos desenvolvimentos. A relação brinquedo - desenvolvimento constitui 

assim o âmago da questão vygotskyana. Essa é a questão que problematizou a pesquisa 

realizada para essa dissertação, ou seja, a proposição de modalidades de jogos africanos como 

possibilidade que proporciona saltos de qualidade na aprendizagem sobre a África. Partiu-se 

do pressuposto de que a ação na esfera imaginativa criada através desses jogos permite rever 

posições a respeito das estereotipias sobre os povos africanos, sua história e cultura. 

A teoria aqui exposta permitiu observar que o desenvolvimento do brinquedo traz 

nuances importantes. No seu início ele se apresenta como uma reprodução das relações reais, 

funcionando mais como memória do que imaginação, atuando mais o dispositivo da 

lembrança do que da criatividade. Em um segundo momento ele sedimenta a idéia de 

propósito, se configurando um quadro onde passa a se tornar uma atividade mais consciente.  
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O último estágio seria aquele em que aparecem claramente as regras. A lógica desse 

desenvolvimento é que aspectos secundários no início se tornam centrais em momento 

posterior e vice-versa. Ao longo de seu desenvolvimento, o brinquedo transita de um ato 

amarrado ao concreto, ainda pouco consciente, para um cujo propósito é se estruturar 

plenamente em regras complexas e bem definidas. A pesquisa realizada com jovens 

estudantes se processou nesse estágio avançado do brinquedo. Portanto, o brinquedo tem 

funções distintas na criança, no adolescente e no adulto, obedecendo à lógica de 

desenvolvimento humano. No entanto, permanece uma característica essencial em todo esse 

percurso de desenvolvimento, a situação imaginária criada pelo brinquedo permite 

desenvolver o pensamento abstrato, por conseguinte salto qualitativo na formação humana. 

Tendo em vista o objeto da dissertação um esclarecimento carece ser posto: qual o 

conceito vigotskiano de jogo? Para tanto se pode utilizar o recurso em fazer a distinção, neste 

autor, de três categorias relacionadas: brinquedo, brincadeira e jogo. Para esse exercício se 

pode recorrer à maneira como Alexander Luria, parceiro de pesquisa de Vygotsky ,  se 

expressava ao se referir ao tema, os grifos são nossos: 

 

“No período pré-escolar da vida de uma criança, o desenvolvimento das 

brincadeiras é um processo secundário, redundante e dependente, enquanto que a 

moldagem da atividade-fim que não é uma brincadeira constitui a linha principal de 

desenvolvimento. Durante o desenvolvimento ulterior, todavia, e precisamente na 

transição para o estágio relacionado com o período pré-escolar da infância, a relação 

entre a brincadeira e as atividades que satisfazem os motivos não lúdicos torna-se 

diferente – eles trocam de lugar, por assim dizer. O brinquedo torna-se agora o tipo 

principal de atividade.” (LURIA, 2006, p. 120) 

 

Vê-se, pois, que o brinquedo ou a brincadeira sofre uma transformação, no sentido de 

deixar de ser um processo secundário, portanto, subordinado, para uma situação em que se 

apresenta como sendo o processo dominante. O contundente a ser frisado na passagem acima 

que interessa à questão anteriormente posta é que, para Luria, nesta passagem, brincadeira e 

brinquedo parecem ser sinônimos. Continuando esse exercício de identificar a noção de jogo 

em Vygotsky se pode lançar mão de uma passagem em seus escritos:  

 

“A princípio parecia que a única tarefa do pesquisador ao analisar o brinquedo era 

revelar as regras ocultas em todo brinquedo; no entanto, tem se demonstrado que os 

assim chamados jogos puros com regras são essencialmente, jogos com situações 

imaginárias.” (2007, p. 112). 
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 A questão das regras já foi analisada neste texto, nesse momento o que interessa 

extrair da citação acima é que para o autor parece ser brinquedo e jogo sinônimos. Portanto, 

se tiver em conta a forma como Vygotsky e Luria tratavam os termos, brinquedo, brincadeira 

e jogo se equivalem. No estudo aqui feito se considera essa uma questão a ser aprofundada 

nos estudos vygtskyano, envolvendo inclusive dilemas de traduções, tão caro às publicações 

desse pensador. Aqui se busca alentar alguns pressupostos a respeito, tendo em conta a 

necessidade posta do objeto da pesquisa.  

Ao contrário do que se pode observar num primeiro momento, os três conceitos 

aludidos não possuem uma identidade absoluta.  A formulação a ser colocada parte da 

premissa de que, a rigor, Vygotsky, não definiu o que seja brincadeira e jogo, pois sua 

preocupação se direcionou ao que considerava essencial, o brinquedo. A essência do 

brinquedo relaciona-se a existência do imaginário, a brincadeira e o jogo são expressões 

concretas dessa possibilidade humana. A relação a ser feita então é entre forma e conteúdo, 

nos parâmetros teóricos posto por Henri Lefebvre em que não existe forma sem conteúdo, 

nem conteúdo que não se expresse a partir de uma determinada forma (LEFEBVRE, 1975). 

Neste caso, o brinquedo é o conteúdo, por que traz a essência do fenômeno, o imaginário. 

Brincadeira e jogo são as formas do brinquedo, por serem os meios concretos do imaginário. 

Não existe, portanto, uma identidade, mas uma unidade dos termos. A essência do jogo e da 

brincadeira é o brinquedo. Nesta perspectiva, o que o investigador deve buscar ao estudar o 

jogo é o imaginário que ele permite criar, pois no estudo desse imaginário é que se localizam 

as questões reais que o jogo se propõe a equacionar para o indivíduo que está praticando.  

            Outra questão necessita ser posta: o que diferencia a forma brincadeira da forma jogo? 

O pressuposto que aqui se oferece é que esta diferença pode ser remontada às regras, sendo a 

brincadeira composta de regras mais simples, enquanto o jogo se caracteriza por regras mais 

complexas. Portanto, a diferença seria de grau relacionado ao critério das regras. Uma 

maneira de se aprimorar esse raciocínio é notar que na brincadeira as regras surgem no bojo 

da ação e não a priori. As regras da brincadeira acontecem no ato do brincar, são imaginadas 

no fazer. Isto pode ser explicado a partir da compreensão de que as regras na brincadeira são 

de cunho essencialmente comportamentais. No jogo as regras são definidas a priori e, além 

das comportamentais, contém regras formais, sendo essas últimas as que, necessariamente, 

são criadas antes do ato de jogar. Nisso reside o caráter de complexidade do jogo em relação à 

brincadeira. Vale ressaltar que na brincadeira, o brinquedo possui um caráter espontâneo, 

enquanto que no jogo ele é condicionado por aspectos formais. 
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É interessante aludir a um aspecto curioso do tema analisado. No cotidiano, é comum 

se referir à palavra brinquedo ao objeto que a criança utiliza quando está brincando, podendo 

ser uma boneca, um carro, uma bola, etc. Brinquedo então é o aspecto externo, objetivo, 

aparente do fenômeno e não o interno, subjetivo, essencial desta ação humana. Vygotsky não 

deixa de analisar e conceder relevância aos materiais do brinquedo, pois são considerados 

importantes para que ele aconteça, mas eles não são o brinquedo. Para explicar a existência e 

o papel desses materiais o autor cunhou o conceito de Pivô, sendo este o objeto que se utiliza 

para que o brinquedo aconteça. Em geral o brinquedo, seja na forma brincadeira ou jogo, 

necessita de Pivô. De quantos Pivôs o brinquedo precisa ou de tantas estéticas e maneiras de 

existir materialmente ele possa adquirir não muda a essência da coisa: ele foi inventado para 

estimular a imaginação e a criatividade humana. 

O que se vislumbra neste trabalho é a idéia de que o mancala como uma modalidade 

de jogo traz consigo o brinquedo, ou seja, lhe é inerente à criação de um imaginário. É este 

imaginário que a pesquisa elucida quando trabalhou esse jogo num processo de aprendizagem 

no qual funcionou como mediação para os estudos das representações sobre o continente 

africano. O tabuleiro e as sementes funcionaram como Pivô de um ato de brincar para uma 

atividade fundamentalmente educacional. Foi levado para sala de aula um componente crucial 

para o desenvolvimento humano, o brinquedo, em sua forma mais avançada, o jogo. Mais 

ainda, composto de regras complexas, originário do continente africano cuja raiz se encontra 

na própria história e cultura da África. No entanto, o ato de aprender e aprender brincando não 

se faz sem o corpo. Não há uma educação sem o corpo. É isso que se discute no próximo 

ponto no intuito de completar o quadro teórico da dissertação. 

 

2.2. FORMAÇÃO HUMANA E VALORIZAÇÃO DO CORPO: O SUJEITO EM SUA 

CORPOREIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

Corpo e Educação na Formação do Ser Humano 

 

O trabalho dessa dissertação se propôs realizar uma experiência de aprendizagem 

escolar a partir da consideração dos seres humanos como sujeitos construtores de sua história, 

como de fato são. Na proposição do jogo, da brincadeira, do brinquedo esta questão é posta 

como central e perpassa todo trabalho e na práxis educativa que se propõe. Em outras 

palavras, na interação do conhecimento social ao saber escolar. Ao analisar a escola atual fica 

cada vez mais necessária a discussão do corpo e educação na formação do ser humano. 
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Interessante iniciar essa análise a partir da premissa que coloca o corpo como categoria 

central da vida e existência humana. Assim o fez Maria Cecília de Paula Silva ao iniciar sua 

conceitualização do corpo: 

 

Presente em todos os lugares, em todos os momentos da vida humana, o corpo ainda 

hoje permanece ausente - de forma explícita - nos debates educacionais. Vivemos 

socialmente pelo corpo e é através dele que nos relacionamos, aprendemos, 

descobrimos e marcamos nossa presença no mundo, pois esta é corporal. (2002, p. 

22) 

 

 

O corpo é então a materialidade do ser, ou seja, ele é como o ser humano se apresenta 

para o mundo, por ser a fonte de sua existência. O ser humano é o que é pelo corpo. Isto pode 

ser demonstrado tomando em conta que o conceito de trabalho, definido como central para 

uma concepção de ser humano, está embrenhado de uma noção de corpo à medida que é uma 

criação dele. Mas, o trabalho traz em seu âmago outra categoria: a de forças produtivas
30

 que 

são produções do corpo com objetivo de ampliação de si mesmo. 

No entanto, as visões sobre o corpo têm sua própria história. No Egito antigo o corpo, 

após a morte, era preservado através de um processo químico a base em alcatrão. Esse 

procedimento era realizado em sistema ritualístico vigiado por Anúbis, deus garantidor da 

eternidade do corpo. A iconografia de Anúbis é de cunho zooantropomorfo com forma cujo 

corpo era humano e a cabeça de falcão. Todo esse aparato científico-religioso exigia um 

conhecimento sobre o físico do corpo. Apesar disso, o corpo era visto em uma dualidade 

física e “espiritual”. Surge então o conceito de alma, sendo que para os egípcios esta jamais se 

separava do corpo, muito embora vivesse em dimensão paralela a ele.  

A idéia de alma separada do corpo possivelmente se deve aos gregos, quiçá a Platão. 

Nesta perspectiva, a morte como libertação do corpo pode ser entendida como uma visão 

platônica que implica em conceber o corpo como uma espécie de prisão da alma. Mas, talvez 

seja apropriação cristã, em especial a levada a cabo por Santo Agostinho, dessa concepção 

grega do corpo a que de fato tenha separado a alma do corpo, mesmo que utilizando uma 

linguagem religiosa: o corpo como templo da alma. 

Na contemporaneidade o filosofo Michel Faucault provocativamente inverte os termos 

denunciando que a alma é a prisão do corpo. O que de fato esse pensador quis dizer com essa 

                                                 
30

 Categoria de suma importância para uma concepção de história sustentada no homem como sujeito constituído 

de uma configuração corporal capaz de produzir sua própria extensão: as forças produtivas. Os estudos do 

filósofo da história Plekanov trazem reflexões fundamentais para se entender à importância da categoria 

genuinamente marxista de forças produtivas e seu impacto transformador na forma de se conceber a história 

humana. Cf. PLEKHANOV, 1980. 
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expressão? O que se entende por alma? Para ele a alma é produzida, pois o corpo antecede a 

ela. No entanto a alma, uma vez criada, passa a conduzir o corpo, pois quando a boca se abre 

não é mais o corpo que fala é a alma.  

Para se entender o que Foucault compreende por alma e como ela é criada para 

condicionar o corpo é necessário ler seus estudos sobre hospitais, penitenciárias, clínicas e 

várias outras instituições, mas principalmente a escola. O que de fato ele estuda são as formas 

de poder que produzem o indivíduo da sociedade moderna. Investiga então como se processa 

as relações de poder no mundo em que vivemos. No entanto, não se trata do poder político 

governamental, mas o das instituições, aquele que acontece no interior delas. A escola entra 

nessa análise por que também se ocupa da produção do indivíduo. 

Quando se vai á escola uma das primeiras coisas que se diz é que está cuidando do 

conhecimento. Uma vez em seu interior, o indivíduo se depara com a pedagogia, ou seja, as 

regras a serem seguidas. Essas normas escolares que vêm com a terminologia “pedagogia” 

são transmitidas pelas falas, pela maneira como a arquitetura da escola dispões os indivíduos, 

e pelos estatutos da instituição escolar. Normalmente aparece de forma fragmentada em 

termos como currículo, prova, recreio, laboratórios, tarefa, etc. Na escola, sob o nome de 

pedagogia, para tudo que nosso corpo deseja se encontra restrições. O seu lema é liberdade 

com responsabilidade. Na saída do período escolar o corpo se desenvolveu, mas a um 

determinado custo, ou seja, sai mais pesado do que realmente é. O excesso de peso do corpo é 

o preço da escola. Na verdade é a alma que sai engordada, pois foi sendo inflada por meio das 

falas, gestos e ações, expressos em punições, castigos e falsos elogios.  

O importante a ser frisado nessa forma peculiar em que esse pensador se expressa é 

que para ele o essencial da relação de poder da escola é criar no indivíduo o sentimento de 

responsabilidade, ou seja, a alma é a responsabilidade. Supostamente a pessoa entra sem ela 

ou sem a sedimentação necessária para consolidá-la, a escola então cumpre essa função. A 

moldagem da alma ou desenvolvimento da responsabilidade como tarefa imprescindível faz 

da escola uma instituição importante na atual sociedade.  Mas, a modelagem da alma só se faz 

controlando o corpo e a escola tem que se colocar como meio fundamental neste modo de se 

fazer o corpo. Nas palavras de Foucault “(...) em qualquer sociedade, o corpo está preso no 

interior de poderes muito apertados, que lhe impõe limites, proibições ou obrigações.” (1977, 

p. 126). 

Mas, segundo Foucault, responsabilidade é uma palavra sem substância. Para ele, o 

condutor desse processo de modelagem do corpo para a responsabilidade, a criação da alma, é 

o sentimento de culpa. Neste sentido, o corpo passa a ser comandado pela marca do 
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sentimento da culpa e arrependimento, denominado pela pedagogia de responsabilidade. Na 

verdade é a culpa que passa a dominar o corpo. A alma não prende o corpo por fora, mas em 

seu interior. Quando o corpo está plenamente preso pela alma (responsabilidade, culpa) se 

pode sair da escola reivindicando ser sujeito livre.  

Desse modo, se pode afirmar que a escola iluminista imaginada por Kant como sendo 

o lugar para levar o ser humano a atingir a maioridade através do esclarecimento que libertaria 

o indivíduo da condição de não pensar sem razão é negada pelas formulações foucaultianas. 

Para Foucault a escola é fruto de relações de poder e não de esclarecimento. O processo 

escolar pelo qual se passa na contemporaneidade é denominado por esse filósofo de 

“anátomo-política do corpo”, ou seja, o processo pelo qual a pessoa é modelada e esta se faz 

pela criação do sentimento de responsabilidade. 

A “anátomo-política do corpo” de Foucault é a produção da postura corporal através 

de mecanismos de poder como a escola, baseada a modelagem do corpo pelo processo de 

adestramento punição-elogio. Na escola esse processo vai ser cumprido por um direito que é 

um dever, a obrigatoriedade da educação. Quando cada um se senta num banco escolar o 

corpo se conforma a um espaço. Ele é moldado para que se dê seqüência ao processo de 

criação da responsabilidade. O corpo então recebe o conhecimento através da matéria que ele 

tem que acreditar que seja a verdade, pois vem carregada com o nome de disciplina. A 

matéria seria então o assunto e a disciplina a prática ou maneira como o assunto é „dado‟, ou 

seja, a pedagogia. A unidade pedagogia-disciplina passa pela grade curricular e a partir daí se 

é disciplinado/moldado pela matemática, português, geografia, história, etc.  

A disciplina não é o aparato de punição física ou simbólica. Isto são procedimentos 

disciplinares. A “sociedade disciplinar de Foucault” é a que se faz por meio do que realmente 

é chamado de disciplina na escola: as ciências, as filosofias, as artes e tudo o mais que 

preenche o dia a dia da escola com a finalidade de carregar a alma para que ela possa 

amordaçar o corpo na carteira escolar. Como afirma Foucault, “(...) A tática, arte de construir, 

com corpos localizados, atividades codificadas e as aptidões formadas, aparelhos em que o 

produto das diferentes forças se encontra majorado por uma combinação calculada é sem 

dúvida a forma mais elevada da prática disciplinar.” (Idem, Ibidem, p. 150). Foi visto que está 

em questão o indivíduo responsável, pois não se adestra os corpos se não se educa a alma. 

Esse procedimento é feito em todas as ações da escola, mesmo as consideradas diminutas 

como um cruzamento de pernas, a forma de segurar o lápis e demais posturas corporais.  

À medida que a responsabilidade prende o corpo, os dias da palmatória se mostraram 

contados. A “sociedade disciplinar” foucaultiana é a sociedade moderna da crescente e não 
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menos cruenta “suavidade da dominação”. A sala de aula é um lugar dessa disciplinarização. 

Conformando o corpo ao banco escolar, ele responde à chamada, pois é a alma que fala, diz o 

nome e recebe um número, começando assim o ritual que os educadores chamaram de 

pedagogia. Devedora da psicologia, a pedagogia recebe infinidades de nomes, construtivistas 

ou tradicionais, mas, sem perder a perspectiva em criar um modo de ser do corpo. Nesse 

processo, ela precisa, a todo o momento, inculcar a culpa. Foucault acredita que é o poder, na 

forma descrita acima, que cria o indivíduo para ser tal como deve ser: um corpo encharcado 

de culpa, um corpo responsável, ou seja, moldado para obedecer. Assim funciona a lógica da 

docilização corporal denunciada por Foucault e a escola moderna é peça essencial para esse 

processo, por isso necessita ser repensada. 

A perspectiva educacional hegemônica até então é considerar o ser humano, sujeito 

histórico e corporal, na ação de adestramento, ao tratar o sujeito, corpo, como objeto. Esta 

ação pedagógica é observada com precisão nas aulas das escolas, públicas ou não, que são 

encerradas dentro da sala de aula, com carteiras enfileiradas, um olhando a nuca do outro. 

Esta denuncia é feita constantemente em diversos manifestos, como em letras de músicas que 

muitas vezes denunciam formas de opressão e submissão incorporadas socialmente e ainda 

muito pouco questionadas, principalmente na academia
31

.  

Os sujeitos, corpos, são imobilizados nos espaços determinados e passivamente 

acontece o processo de ensino aprendizagem que Paulo Freire denominou de educação 

bancária, ou seja, o aluno concebido como um lugar onde se pode depositar conhecimento. 

Em um livro intitulado “Educação como prática da liberdade”, Freire, entre outros temas, trata 

do fenômeno da alienação na educação. Em especial no capítulo terceiro, “Educação versus 

massificação”, faz a crítica da educação dominante, definida como oca e estéril, que faz 

comunicado sem comunicar. Para evitar o risco da massificação, postula uma educação 

voltada para a passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Uma 

educação para outra responsabilidade, não aquela vazia sustentada na culpa, mas para a 

decisão e não a obediência, para a responsabilidade social e política, para a responsabilidade 
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 Pink Floyd, por exemplo, em seu álbum the Wall retrata um pouco esta ação, numa mistura da vida, das 

opressões e do papel da escola neste movimento, onde não se deve pensar para além do colocado, onde a 

inspiração poética é considerada como banalidade. Trabalha essencialmente com a opressão que é a consideração 

do indivíduo como objeto, o corpo objeto em todos os momentos da vida, em especial, na escola. Como solução 

“possível” se apresenta a tentativa de isolamento da sociedade, implicando num viés ceticista. Apesar disso, a 

crítica é pertinente e perspicaz e ainda hoje atualíssima, servindo para situar a forma como a escola está 

organizada e para qual função. Vale ressaltar que no clip feito para este álbum a simbologia da escola é a de uma 

máquina de moer carne, um moedor gigante que engole corpos, sujeitos e ejeta no final do processo uma carne 

amorfa e , sem sentido, sem vida, logo sem corpos.  

 



 63 

com conteúdo. Enfim, uma educação que possibilite ao indivíduo coragem para discussão de 

sua problemática e o inserisse nessa problemática. Por isso que após o capítulo da relação da 

educação com massificação segue outro com o tema da educação e conscientização. A análise 

da escola massificada em Freire é acompanhada com uma possível proposta de superação o 

que não se vê evidenciado em Foucault. Pode-se fazer críticas ao projeto de Freire, mas não à 

falta dele.  A capacidade de análise e denúncia realizada por Foucault é avassaladora, o 

mesmo não se pode dizer de sua disposição propositiva. 

Não obstante, Foucault trabalhou questões fundamentais para desvelar a perversidade 

dessa lógica educacional, fazendo um paralelo entre os sistemas de organização social, como 

a escola, a prisão e o hospital, definindo-os como principais elementos de usurpação das 

potencialidades humanas, corporais, por uma lógica de dominação pela apreensão dos 

sujeitos, das subjetividades, do aprisionamento e docilização corporal. As palavras de Paula 

Silva esclarecem esta questão: 

 

A relação corporal que se estabelece entre o sujeito, os outros e o mundo é uma 

relação de poder. Desde a época clássica o corpo foi fonte e alvo do poder. Em seus 

escritos Foucault mostra-nos como esse investimento no corpo pelo poder foi-se 

desenvolvendo, sofisticando-se e tornando-se mais sutil, à proporção que se tornava 

mais presente. (2002, p. 22) 

 

 

O trabalho dessa autora se dedica essencialmente a descobrir como se processou essa 

forma de produção do corpo sustentado no ideal de perfeição. Segundo a autora, o século XX 

é marcado por uma obsessão, para além do belo, pela perfeição do corpo, criando-se uma 

máquina comercial de esculpir corpos. Interessante é a descrição em perspectiva história que 

Paula Silva faz da relação mercado-ciência-marketing para a feitura e divulgação do ideal de 

“corpo perfeito” que marca a sociedade atual. Ir à raiz desse fenômeno é o que se propôs. 

Vale a pena aqui se deter em suas análises e conclusões tendo em vista ser um horizonte 

comungado pela perspectiva que direciona esse trabalho.  

A perspectiva de análise do corpo em Paula Silva pode deve ser vista a partir de dois 

ângulos complementares. O primeiro é o aspecto cultural da questão. Em suas palavras: “... A 

todo o momento a cultura faz e dita as normas em relação ao corpo. Sendo ela portadora de 

uma construção dinâmica e interatuante entre sujeito-mundo, a cultura constrói e ritualiza 

essas crenças e sentimentos” (Idem, Ibidem, p. 26). Nesse sentido o corpo esta imerso em um 

contexto cultural, portanto em uma totalidade da vida humana não podendo ser compreendido 

desregrado desse universo, ou seja, o corpo é também um elemento cultural. 
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O segundo aspecto a ser elucidado na visão do corpo da autora é um complemento 

necessário ao raciocínio esboçado acima, o caráter histórico do corpo. Isto fica clarividente na 

seguinte passagem:  

 

O corpo aprende, e é cada sociedade específica, em diferentes momentos históricos e 

com sua experiência acumulada, que o ensina. E, ao ensiná-lo, nele se expressa: no 

olhar, no andar, no dormir, nos gestos, nas posturas e nas sanções. Diz mais: mesmo 

tratando-se da mesma sociedade, o corpo se expressa de acordo com sua 

historicidade. O entendimento de cultura no seu sentido mais amplo, de construção 

histórica e criação humana, é debatido na oposição que mais estabelece entre “o pior 

dos arquitetos” (que ao menos planeja suas próprias construções) e a “melhor das 

abelhas.” (2002, p. 26). 

 

 

O aspecto histórico do corpo associado ao desenvolvimento da cultura permite 

vislumbrar as várias possibilidades de formas de ser e expressar do corpo humano tendo em 

conta suas dimensões relativas ao tempo-espaço. Portanto, a perspectiva posta por essa autora 

e comungada nesse trabalho pode ser definida como sendo uma concepção histórico-cultural 

do corpo humano.  

Elemento importante da passagem acima que não deve passar desapercebido é a 

afirmação de que “o corpo aprende”. Relacionar o corpo à aprendizagem é o sentido que a 

experiência desenvolvida pela pesquisa em uma escola pública tomou como eixo, ou seja, 

atenção no que o corpo dos alunos comunicava e, ao mesmo tempo, no que os olhares, gestos, 

posturas, etc. iam se modificando no curso do processo de aprendizagem efetivado. O corpo 

aprendendo implica em mudanças corporais acontecendo. Nesse sentido, foram percebidas 

resistências e rigidez corporal em contraste com outros movimentos de curiosidades e 

sentimento de oportunidades de se locomover de forma diferenciada no espaço da sala de 

aula. Sentir o corpo diferente do “normal” foi o exercício constante no desenrolar dessa 

aprendizagem que esteve para além do aspecto meramente cognitivo. 

O corpo em movimento, em transformação se tornou a lógica das relações dentro da 

sala de aula nessa experiência de aprendizagem. Nesse ponto vale retomar uma preocupação 

eminente no texto de Paula Silva: as metamorfoses pela qual passa o corpo na atualidade e a 

transformação que tem acontecido na relação com que às pessoas estão tendo com o próprio 

corpo. Ela considera que está acontecendo uma transformação de valores relativa ao corpo 

que é preocupante. Essa problemática de uma nova postura sobre o corpo sendo fabricada na 

atualidade esta posta em todo seu trabalho (Idem, Ibidem). A justificativa para essa 

problematização se dá pelo fato de que não se trata de um fenômeno de caráter individual, 

mas de “processos coletivos de grande complexidade” (Idem, Ibidem, p. 27). 
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Esta nova postura sobre o corpo é interpretada à luz de um processo histórico. 

Segundo a autora, uma cultural corporal vem sendo produzida historicamente no ocidente 

envolvendo uma gama de instituições como a família e a escola. Estas instituições se tornaram 

veículos onde se processou a normalização dos comportamentos. Neste sentido, a educação é 

concebida como sendo fundamental para transmitir modelos sociais. Sendo a preocupação 

com o controle do corpo, conseqüentemente da sexualidade, axiomático para a escola. Se 

existe uma especificidade de corpo sendo formado no ocidente, em que consiste essa 

modelagem corporal? 

Desafios esses alentados pela autora que busca inserir essas questões a uma totalidade 

em que o modo de produção capitalista é analisado em suas atuais configurações. Sendo isso 

concebido como o pano de fundo do que a ela denominou de a nova concepção de corpo: o 

corpo perfeito, entendido como o corpo esculturado pela medicina estética a serviço da idéia 

do corpo mercadoria tornado agora corpo massa. Um modelo de corpo moldado para o 

mercado pela mídia e concursos. Um corpo sustentado na idéia aparente de saúde entendida 

como vigor muscular. Em suma o corpo da exibição mercadológica é o modelo atual. Este 

corpo é hoje globalizado como todas as mercadorias e disseminado por meios televisivos, 

cinematográficos e impressos. O corpo dos músculos sem a graciosidade da arte. 

Essa reflexão leva a autora a pensar sobre a educação nesse contexto de ideologia do 

aperfeiçoamento do corpo. A pergunta que se coloca é: qual o papel que a educação formal 

tem nesse processo de nova construção corporal? Isto implicar em superar a idéia de 

neutralidade da educação. O princípio que rege a análise é a concepção de que a 

aprendizagem humana é social, ou seja, o homem é constantemente formado. Neste caso, a 

educação é uma forma de se fazer humano, seja em que sentido for.  

O mais importante a destacar na análise dessa autora é como, nesta concepção de 

aprendizagem como processo sócio-histórico-cultural, se coloca a questão do corpo. Para ela, 

o corpo é dotado de uma linguagem que se exerce pelo movimento. Esse movimento ou a 

linguagem do corpo é uma relação de poder, isto é, se exerce poder pelo movimento do corpo. 

O controle do movimento corporal torna-se assim como algo imperativo na sociedade atual. 

Neste âmbito a escola tem algo a fazer. Nas palavras da autora: “E o corpo, na sociedade, na 

escola, é como um objeto a ser disciplinado e controlado. Para tal, a escola desenvolve 

mecanismos disciplinadores dos corpos, onde o controle se exerce pelo detalhamento dos 

movimentos.” (Idem, Ibidem, p. 31). 

Pelo exposto até o momento se pode inferir que o corpo, visto por Paula Silva, é 

inserido em uma totalidade e como algo concreto, como base da existência humana. É um ser 
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objetivo capaz de produzir subjetividade, assim como está sujeito ao impacto dessa 

subjetividade sobre si. Neste sentido, o corpo se encontra construindo e sendo construído por 

relações econômicas e políticas. Por isso que a autora denuncia o comércio corporal da 

atualidade onde não somente ele é mercadoria como também um depositário de consumo de 

mercadorias. 

A postura teórica de Paula Silva não permitiria apenas um diagnóstico da situação do 

corpo na atualidade e o papel da educação neste construto de um corpo dócil. Ao contrário, a 

autora almeja algo além do que está posto, por isso recorre ao raciocínio dialético, 

visualizando e vislumbrando possibilidades. Sobre a educação corporal moldada anuncia que 

“A educação (do corpo), se dá de forma a nele se inscreverem as normas sociais. Porém, o 

corpo é também espaço de transgressão, de rebeldia ao estabelecido (...).” (2002, p. 30). 

Segundo a autora a escola estuda por Foucault é definida pela tendência a 

homogeneização. Isso pode ser constatado especialmente na formação das séries, indo 

obviamente muito além. Toda a construção escolar esta direcionada ao sentido de agrupar as 

pessoas em um padrão homogêneo de agir, pensar e sentir, conformando padrões de ocupação 

do espaço, posturas corporais e modos de pensar. Essa característica da forma moderna da 

escola está em sintonia com o que José Ortega y Gasset denomina do homem massa da 

sociedade contemporânea. Interessante expor as idéias que esse autor traz sobre a formação 

desse homem massa e o papel que as instituições escolares cumprem nesse empenho. 

A formulação teórica da existência do ser humano massificado está vinculada à idéia 

de degradação cultural promovida pelo nivelamento vulgar das qualidades humanas e 

promoção da “ditadura da massificação”, ou seja, a exclusão de todo destaque pessoal e brilho 

singular. Ortega y Gasset foi um dos principais filósofos a problematizar a questão da 

massificação da cultura na modernidade ocidental e suas diversas implicações na esfera 

simbólica e social da vida humana. A problemática que ocupa esse pensador pode ser 

ilustrada em suas próprias indagações: “Como é esse homem-massa que hoje domina a vida 

pública – a vida política e a não política? Por que é como é, isto é, como foi produzido?” 

(2007, p. 85). Uma passagem de sua obra capital “A rebelião das massas” podem ser 

elucidativas da importância dessa problemática: 

 

O império das massas e a subida de nível, a altitude do tempo que ele anuncia, não 

são por sua vez mais que sintomas de um fato mais completo e geral. Esse fato é 

quase grotesco e incrível em sua própria e simples evidencia. É simplesmente que o 

mundo cresceu de repente, e com ele e nele a vida. Subitamente essa se mundializou 

de fato; quero dizer com isso que o conteúdo da vida do homem médio de hoje é 
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todo o planeta; que cada indivíduo vive habitualmente todo o mundo (Idem, Ibidem, 

p. 67). 

 

 

Ao criar o conceito de “homem massa”, o filósofo forneceu um importante aparato 

intelectual para se compreender de que maneira se vive sob a égide do nivelamento humano e, 

de que forma a criação cultural está submetida a esses parâmetros normativos gerando o 

empobrecimento comportamental com a legitimação do grotesco. O desenvolvimento da 

indústria promoveu a inserção cada vez maior dos bens culturais no sistema de mercado, 

promovendo assim a vulgarização da arte e das realizações culturais. Disso surge o que se 

pode denominar de degradação do ensino ou da pedagogia orientada para os parâmetros 

avaliativos com objetivos de criar um perfil de estudantes homogeneizados e de professores 

que são castrados em seu potencial didático. Neste sentido, as instituições de ensino têm se 

constituído em promotoras da estagnação das forças criativas dos indivíduos. A regra dessa 

sociedade de massa é a integração completa das instituições educacionais aos ditames 

econômicos. As instituições de ensino se transformaram em promotoras de progressão de 

estudantes sem disciplina intelectual para almejar novos patamares cognitivos.  

Nesta lógica de ampliação da similaridade o ato de despertar da singularidade é 

considerado prejudicial para a manutenção da ordem. Neste contexto, a educação também 

possui sua forma de massificação quando se organiza no sentido de podar ao aluno a 

possibilidade de expor o que lhe é singular e promover a uniformização do pensamento. Nesta 

perspectiva, as escolas, em sua maioria, têm promovido à legitimação da massificação da 

cultura, pois os estudantes se encontram na obrigação imediata de se adequarem 

intelectualmente aos parâmetros pedagógicos estabelecidos pelo sistema de ensino, regido por 

uma lógica burocrática estranha ao plano da realidade da sala de aula. Nesta forma de ser da 

escola, torna-se quase impossível que um estudante seja avaliado singularmente em sua 

capacidade específica.  

No sistema de ensino massificado, o estudante é despojado de tudo aquilo que lhe é 

singular para que possa se tornar “igual” aos demais. Tal objetivo se realiza não apenas pelo 

simples uso do uniforme escolar, mas, sobretudo pela uniformização do sentimento, 

pensamento e ação. A escola atual é regida pelo modo burocrático e massificador de valores 

negando-se a promoção da criatividade. Por isso que esse autor considera a escola como uma 

esfera que normatiza a sociedade de massas, pois sutilmente educa o indivíduo para uma 

formação desprovida de senso crítico. A lógica dessa modalidade de escola é que o aluno se 

adapte a autoridade pedagógica que mantém essa ordem massificante. 



 68 

Nesse ínterim, vale retomar algumas reflexões feitas por Paula Silva quando anuncia 

limites dialéticos em Foucault que também poderiam ser reportados às análises de Ortega y 

Gasset: 

 

“Mas Foucault aqui é pouco dialético. A escola pode produzir também corpos 

rebeldes e corpos revolucionários. O homem é um ser desejante, é um ser que sente 

prazer, também é um ser que constrói utopias. A escola desconsidera esse ser, 

violenta-o, tolhe, limita suas possibilidades de tornar-se mais humanizado por meio 

da facilitação das relações democráticas. Apesar disso ele deseja a liberdade, ele 

inventa outros mundos e não sucumbe ao modelo que lhe apresentam. Existe a 

possibilidade de sua docilização e existe a possibilidade de sua libertação, pois este 

movimento é dinâmico e não estanque; é dialético” (2002, p. 32). 

 

  

Por isso que para essa autora “o corpo precisa ser desvelado” para que se desfaça de 

sua condição de reprodução da opressão. Daí a necessidade da desconstrução e desmitificação 

do corpo naturalizado, jogado fora do contexto sócio-cultural, aistórico. Restaurar a existência 

real do corpo para além do modelo ideologizado do corpo perfeito se torna uma necessidade 

vital dos movimentos sociais. Um corpo social, logo com caráter de classe, que expressa a 

máxima do uno no diverso, aqui estabelecida para se compreender a cultura africana. Neste 

aspecto, algo mais se poderia trazer das formulações da autora analisada, especialmente por 

tratar do mundo das representações marcado por preconceitos e estereotipias, típicos do 

fenômeno de massificação e homogenização aqui em discussão: 

 

O mundo é de sentido, e é o sentido que move a conduta. O discurso não só 

transmite como também produz sentidos. Assim, torna-se fundamental para a 

educação desconstruir a representação socialmente estabelecida, as marcas míticas 

tatuadas nos corpos e constantemente presentes no cotidiano escolar, para 

descobrirmos os seus sentidos e então podemos ressignificá-los. (Idem, Ibidem, p. 

33).  

 

 

Esta busca de reversão de significados a partir da educação escolar é o motivo central 

desse trabalho de investigação, no caso, das ressignificações sobre a homogenização criada 

sobre a África. A perspectiva de Paula Silva é a norteadora desse trabalho que reconhecendo 

as contribuições de Foucault e Ortega y Gasset se diferencia desses, aos moldes da autora 

referenciada no sentido de que se aponta para possibilidades de superação dos fenômenos aqui 

discutidos. A impressão da leitura de Foucault é de que se está condenado a ser um homem 

máquina produzido pela sociedade disciplinarizadora moderna e em Ortega y Gasset se dá o 

beco sem saída para o homem massa. Em Paula Silva os rumos são outros, se nos anteriores a 

sociedade age para a sedimentação do homem máquina e do homem massa, nessa autora o 
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homem mercadoria por ela estudado longe está dessa condenação, pois a capacidade de 

revolta é inerente ao processo. Por isso ser esperado nesse trabalho algum contributo para essa 

lógica de contestação e superação alçada por essa autora. 

 

O Sujeito Corporal da Pesquisa: suas Reflexões sobre a Educação e suas Intuições 

Pedagógicas 

 

            A pesquisa de campo da dissertação foi realizada no Colégio Estadual Odorico 

Tavares, com alunos da turma “D” de um projeto que vem sendo ampliado pela Secretaria da 

Educação do estado da Bahia no ano de 2010. Este projeto chama-se Ressignificação da 

Dependência
32

 na área de Ciências Humanas e suas Tecnologia. Trata-se de uma nova 

abordagem pedagógica e metodológica para a dependência, uma progressão escolar parcial, 

ou seja, os alunos que não atingiram a pontuação estipulada pela escola para serem 

„promovidos‟ de série, cursam a série seguinte, porém com pendências nas disciplinas que não 

obtiveram média para aprovação.  

Em anos anteriores a dependência funcionava por disciplina, se um educando não 

alcançasse a média em uma determinada matéria, depois de passar pela recuperação final e 

conselho de classe, teria a oportunidade de fazer a série seguinte, mas com pendência na 

disciplina que não conseguiu média. Portanto, em um turno escolar estaria cursando uma 

determinada série e no turno oposto faria a dependência da(s) disciplina(s) que não conseguiu 

aprovação final.  

Com a nova proposta, que deveria ser implantada em todas as escolas públicas da rede 

estadual de ensino neste ano, esse modelo é modificado e a dependência deixa de ser por 

disciplina e passa a ser por área de conhecimento e por módulos. Caso um aluno tenha sido 

reprovado em geografia poderá fazer a dependência na área de ciências humanas, sendo uma 

disciplina como química a dependência seria na área de ciências da natureza, em artes seria na 

área de Linguagens. A turma “D” em que foi realizada a pesquisa de campo a área de 

conhecimento era a de ciências humanas. Portanto, se tratou de alunos que não alcançaram 

média para aprovação nas disciplinas de história, geografia, sociologia e/ou filosofia. A 

preferência em desenvolver a experiência de aprendizagem em uma turma de ciências 

humanas foi proposital aos objetivos da pesquisa, trabalhar a história e cultura africana. 

                                                 
32

 Sobre a proposta de Ressignificação de Dependência ver site da SEC/Ba - 

http://www.educacao.institucional.ba.gov.br/node/310 (acesso em 17/07/2010). 

http://www.educacao.institucional.ba.gov.br/node/310
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Esse programa busca responder a problemas históricos como o alto índice de 

reprovação, estrutura curricular fragmentada e desarticulada e uma práxis pedagógica 

descontextualizada socialmente. O Programa de Ressignificação da Dependência propõe uma 

composição no ensino em que o currículo esteja sustentado em áreas de conhecimento e não 

em disciplinas estanques. Outra característica deste projeto é o caráter semipresencial do 

curso. Os encontros presenciais acontecem quinzenalmente, sendo a carga horária 

complementada com estudo orientado. Em relação à turma “D” os encontros presenciais 

aconteciam às quintas-feiras e a carga horária desses encontros era de quatro horas aula. Este 

foi o quadro curricular onde aconteceu a experiência educacional sugerida para essa 

dissertação. A partir dessas informações se pode adentrar sobre aspectos da modalidade de 

ensino público que na Bahia se vem implementando. No entanto, tendo em vista o objeto da 

dissertação, parece razoável nesse momento dedicar uma reflexão a respeito dos sujeitos da 

pesquisa constituintes da referida turma de dependência. 

 

  

 

Esse projeto teve inicio em julho deste ano, no caso da turma em questão com um 

número de vinte e oito alunos matriculados, sendo que oito deles nunca compareceram as 

aulas. Entre as disciplinas que levaram esses meninos e meninas a participarem do Projeto 

Ressignificação da Dependência na área de Ciências Humanas temos três alunos em história, 

sete em geografia, um em sociologia e dez em filosofia, sendo que alguns desses alunos 

„perderam‟ em mais que duas disciplinas no ano anterior. A faixa etária oscila entre dezesseis 

A Turma – os sujeitos da pesquisa 
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a dezenove anos e estavam cursando o segundo e terceiro ano do ensino médio. A origem 

social pode ser observada pelo lugar de origem das moradias: são estudantes oriundos de 

vários bairros da cidade de Salvador (Cajazeiras, Contorno, Centro, São Caetano, Retiro, 

Nordeste de Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Fazenda Coutos, Santa Cruz, Cosme de 

Farias, Engenho Velho de Brotas, Saramandaia), nenhuma dessas localidades pode ser 

considerada área socialmente privilegiada. Em sua totalidade apresentam características 

étnicas afro-descendente. Mas, o colégio Odorico Tavares foi palco também de uma 

experiência educacional realizada no ano de 2007 que buscou trazer a África para sala de aula 

por meio da mediação do jogo mais antigo da humanidade. Essa experiência é o que se narra 

abaixo. 

Anterior a realização de um trabalho de investigação mais criterioso para o mestrado 

foi concretizado no ano de 2007, na escola referida, um projeto escolar intitulado 

“Descobrindo a África através do Mancala”, cujo objetivo foi discutir o continente africano a 

partir de pesquisa e construção dos tabuleiros desses jogos. Essa experiência esta sendo 

considerada como o trabalho embrionário ou a gênese dessa dissertação. Este trabalho foi 

efetivado com alunos do 3º ano do ensino médio nos turnos matutino e vespertino. Nessa 

experiência inaugural nenhum educando conseguiu, no procedimento de sondagens, fazer 

associação do mancala com a África.  Não sabiam do que se tratava, pois desconheciam o 

próprio termo em questão. A alguns lhes ocorreram uma associação com o termo mandala
33

. 

Os trabalhos foram iniciados sem nenhuma referência do que se tratava, se constituindo para o 

conjunto uma descoberta, o aguçar a curiosidade. O propósito naquele momento era investigar 

o desconhecido, conhecer, esmiuçar. Para tal finalidade teriam que pesquisar na internet sobre 

a história, as diversas regras, as formas e imagens do mancala.  

Nesta primeira experiência foi oportunizada a escolha de companheiros de equipe para 

facilitar a divisão dos tópicos a serem estudados e, a posterior, dinamizar troca de 

informações entre os componentes do mesmo grupo, mais tarde, essa ação ocorreu entre os 

grupos. Nesta etapa o resultado teria que ser entregue impresso para que pudesse servir de 

material de pesquisa em sala de aula. O objetivo, neste momento, não era a estruturação de 

texto, mas o conhecimento do termo, as funções, as regras, as combinações, a leitura das 

imagens. 

                                                 
33

 Palavra originária do sânscrito, antiga língua da Índia, que significa círculo, centro, círculo mágico de energia, 

círculo sagrado. A mandala é constituída por desenhos geométricos que se entrecruzam uns aos outros ou a 

imagens simbólicas formando um circulo. (http://annalu_frussa.sites.oul.com.br/oqueemandala.htm e 

http://dharmanet.com.br/vajrayana/mandala.htm) 

http://annalu_frussa.sites.oul.com.br/oqueemandala.htm
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Depois da realização da pesquisa foi feita uma discussão sobre o tema. A opção de 

deixar a curiosidade prevalecer se tornou um procedimento promissor. Foi muito interessante 

o resultado, pois muitos fizeram capas para os trabalhos com grande criatividade, usando, 

sobretudo, o tema, com imagens dos tabuleiros motivando a apresentação estética. 

O segundo momento trouxe elementos ainda mais importantes pelo fato de ter sido 

uma construção conjunta entre alunos e professora para execução das atividades. Aconteceu 

em um sábado, não existindo apoio logístico nem recurso humano por para te da 

administração escolar. A presença de dois funcionários responsáveis pela segurança da escola, 

alunos e professora foi o recurso humano da segunda etapa. Vários combinados foram feitos 

para que tudo acontecesse na perfeita ordem, afinal, na escola pública, muitas vezes ocorre o 

que se denomina no ambiente escolar de „torcida do contra‟. Estiveram presentes, no turno 

matutino, seis turmas, perfazendo um total de duzentos e noventa alunos. No turno vespertino, 

sete turmas totalizando duzentos e dez alunos. Obteve-se no conjunto um público alvo de 

quinhentos alunos. Com materiais variados tais como velas, estiletes, martelos, talhadeira, 

pregos, tesouras, madeira entre outros foi realizada atividade de construção dos tabuleiros, 

recursos estes trazidos pelos alunos. Os combinados do que valia ou não ser feito foram 

cumpridos. O resultado final foi a construção de belos e criativos tabuleiros de mancala, com 

uma variação de materiais, cores e formas. Alguns tabuleiros confeccionados de isopor, outros 

de argila, alguns de madeira, sendo também utilizados materiais reciclados como garrafas pet, 

latinhas de refrigerantes, embalagens de ovos, assim como a mistura desses materiais
34

.  

Para o trabalho artístico alguns discentes realizaram estudos sobre projeções do 

tabuleiro, trabalhando com medição, proporcionalidade, diâmetro e circunferências. A seleção 

e criação das peças do jogo evidenciaram excelentes iniciativas como utilização de pedras e 

contas. A arte final dos tabuleiros ficou por conta das tintas. No geral as cores escolhidas 

representavam à África, no entanto muitas opções eram referenciadas nos blocos 

carnavalescos de origem afro existentes em Salvador.  

Tanto na etapa de construção do tabuleiro como na de finalização visual/estética 

percebeu-se que determinados conhecimentos foram necessários para a execução da atividade. 

O uso da matemática nos cálculos, distribuição e medição. A geografia utilizada para localizar 

a origem das diversas modalidades dos jogos. A arte esteve presente em todo o percurso dos 

trabalhos. Desde a seleção de imagens dos tabuleiros até a confecção e finalização destes, a 

                                                 
34

 Registros imagéticos através de fotografias foram feitos, entretanto, como se tratou de uma atividade escolar 

sem pretensões acadêmicas, não foi pedido aos alunos à cessão de suas imagens fora do ambiente escolar, o que 

impede a exibição dos registros em que aparecem seus rostos. Em certa medida, perde-se a possibilidade 

imagética de visualizar as expressões corporais desses sujeitos educacionais.  
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sensibilidade estética foi demonstrada. Do conhecimento de história utilizaram à investigação, 

análise e seleção dos fatos relacionados à África, num exercício que permitiu repensar a 

África midiática, do exotismo, vinculado à idéia de savanas, animais de grande porte, fome, 

epidemias, etc.  

A etapa final de exposição dos trabalhos não se concretizou devido a problemas 

relacionados ao calendário letivo do ano de 2007. Entretanto, isso não diminuiu o sentimento 

de solidariedade, o sentido colaborativo, a disponibilidade, a distribuição de tarefas e a forma 

de brincadeira que foram os traços marcantes das atividades realizadas por estes meninos e 

meninas, demonstrando ser possível um processo de aprendizagem criativa quando são 

devidamente estimulados, demonstrando que são capazes de ir além do esperado. 

Alguns desses procedimentos foram aprimorados na investigação efetivada para a 

dissertação. A diferenciação dessa experiência embrionária com a realizada para esse trabalho 

consiste essencialmente nas sistematizações das informações e dos registros, dos depoimentos 

orais e escritos, assim como registros imagéticos de cunho fotográfico e filmagem. Contudo, a 

experiência embrionária de 2007 foi realizada com várias turmas e um público alvo muito 

extenso. Ao contrário, a experiência de investigação dessa dissertação trabalhou com um 

público alvo reduzido e selecionado visando maior apuramento dos dados. Por fim, o tempo e 

as etapas cumpridas nas duas experiências se distinguiram em quantidade e qualidade, sendo a 

investigação da dissertação composta de um grau de complexidade não prevista no caso 

embrionário. 

Como foi visto, a experiência de 2007 levou a uma investigação estruturada no 

mestrado. No ano de 2010 foi realizado um trabalho de pesquisa de campo que teve como 

passo inicial um encontro com os estudantes, os sujeitos da pesquisa. Neste primeiro ato se 

efetivou uma atividade de “conversa” e aplicação de questionário, visando observar as 

representações sobre a África que esses alunos traziam para sala de aula. Este procedimento 

se tornou fundamental por que permitiu vir à tona aspectos relevantes do imaginário desses 

jovens afro-descendente a respeito do que imaginavam ser o continente africano. Estas 

representações iniciais serviram como parâmetros para analogias que se processou no final do 

processo de investigação. Essa sondagem inicial feita aos alunos se concentrou no 

questionamento a respeito do possível conhecimento que poderiam ter sobre o mancala e as 

impressões causadas pelo termo através de um exercício de associação livre de idéias. Após 

responder ao questionário de sondagem, se estabeleceu um diálogo entre a pesquisadora e os 

alunos sobre as respostas dadas. Esse diálogo além de tratar do assunto relacionado às 

respostas do questionário teve como complemento uma discussão a respeito da educação, 
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escola e professores. Com isso, se buscou extrair a posição e reflexões dos estudantes sobre a 

educação. Nessa conversa inaugural apareceram expectativas de vida e noções sobre a 

educação que se apresentam como material passível de ser discutido na construção de uma 

perspectiva educacional voltada para o que aqui se chama o olhar de dentro. São situações, 

alternativas e demandas dos sujeitos da escola que normalmente não são ouvidos. Nesse bojo 

de expectativas, o próprio objeto da dissertação buscou se enquadrar como uma possibilidade 

para situações de aprendizagem que esses jovens apontaram. 

Depoimentos surgidos desse diálogo entre alunos, a professora regente e a 

pesquisadora, a escola aparece como algo limitado, que provoca um alto índice de stress. 

Foram abordados um leque de problemas enfrentados no cotidiano escolar como falta de 

professores, assim como a qualificação e metodologia dos mesmos. Na fala dos meninos e 

meninas, é revelada a falta de organização e de disciplina na escola, pois percebem que os 

problemas, sejam eles relativos ao espaço físico, a questões pedagógicas ou administrativas, 

não são solucionados. Desta forma, concebem a escola como algo estático, sem novidades, 

para uma das estudantes “sem oportunidade”. Oportunidade entendida como realizações tais 

como palestras, estágios, cursos e, nas palavras de outra aluna: “reformulação no método de 

ensino”. 

É nesta perspectiva de necessidade de reformulação no método de ensino que se 

pensou esta investigação acadêmica. Algo semelhante foi posto por Kabengele Munanga na 

apresentação do livro Superando o Racismo na Escola, onde suscita a necessidade de criar 

elementos que proporcionem um rompimento com abordagens estereotipadas sobre 

determinada história, cultura e sociedade. Nas palavras deste autor:  

 

“Considerando que esse imaginário e essas representações (preconceituosos em 

relação a negros e índios), em parte situados no inconsciente coletivo, possuem uma 

dimensão afetiva e emocional, dimensão onde brotam e são cultivadas as crenças, os 

estereótipos e os valores que codificam as atitudes, é preciso descobrir e inventar 

técnicas e linguagens capazes de superar os limites da pura razão e de tocar no 

imaginário e nas representações (grifo nosso). Enfim, capazes de deixar aflorar os 

preconceitos escondidos na estrutura profunda do nosso psiquismo.” (2008, 15) 

 

 

A proposição investigativa sobre os jogos mancala reside na perspectiva de linguagens 

que superam os limites da razão e avancem pelas oportunidades da expressão corporal como 

linguagem, pela cultura corporal que resistem nas manifestações diversas de grupos e povos, 

como os jogos, as festas, os folguedos, as danças. E é nestas possibilidades corporais, da 

expressão do jogo como possibilidade de leitura da história e cultura, como possibilidade 

efetiva de trabalhar o conteúdo escolar que se insere esta pesquisa. Os jogos mancala 



 75 

proporcionam uma quantidade de oportunidades e de enfoque que estimulam conhecer, 

experimentar e refazer conceitos sobre a história e cultura africana e sua relação com o Brasil. 

O raciocínio sobre a aprendizagem iniciática em um artigo de Helena Theodoro, elaborado 

para o livro Superando o Racismo na Escola é esclarecedor dessa questão: 

 

“A pedagogia de base africana é iniciática, o que implica participação efetiva, plena 

de emoção, em que há espaço para cantar, dançar, comer e partilhar. Reverenciam-se 

os mais velhos, que têm mais axé (força de vida), o que se traduz com mais 

sabedoria. Nas culturas negras os mais velhos são sempre os esteios da comunidade, 

tendo um papel fundamental para as decisões e o desenvolvimento do grupo. Da 

mesma forma, crianças e jovens têm sua obrigações, já que se encara a vida como 

um jogo simbólico, onde o crescimento só se dá na dimensão de luta, de desafio ou 

de enfrentamento das dificuldades que sempre aparecem e continuaram aparecendo 

ao longo da vida. Buscar celebrar a vida em toda a sua plenitude é uma ideologia, 

uma maneira de ver o mundo como transformação constante e como fonte 

inesgotável de prazer e criatividade, deixando de ser apenas a relação capital-

trabalho, que gera dinheiro. Nesta cultura se busca acumular pessoas, criar laços e 

alicerçar amizades!” (2008, p 92). 

 

É este o espírito presente na passagem acima que rege esta dissertação: o apostar na 

transformação constante, no eterno apreender, no abrir-se para a vida, numa crítica à 

apropriação da educação pelo capital. Uma reflexão sobre o que se poderia entender a respeito 

de uma pedagogia extraída da tradição africana corrobora com as necessidades educacionais 

expostas pelos alunos baianos. Trata-se da aprendizagem intrínseca ao ser humano, que 

aprende sempre, sendo que cada cultura produz uma forma de se relacionar com o mundo. No 

caso da aprendizagem africana ela é iniciática principalmente por ter uma concepção de que 

se aprende com o corpo inteiro porque envolve emoções através do canto e da dança. Este tipo 

de aprendizagem é processada no fazer, utilizando toda a dimensão humana. Enfim, as 

gerações se interagem nessa aprendizagem iniciática. No fundo era esse tipo de construção 

pedagógica que os estudantes vislumbraram em suas intuições. 
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CAPÍTULO 3 - O MANCALA NO CONTEXTO DE ESTUDOS AFRICANOS 

 

A escolha do mancala não exaure a temática dos jogos africanos, seque esgota a 

modalidade de tabuleiros. São inúmeros os exemplos de jogos de tabuleiros oriundos da 

imensidão cultural e étnica africana que se constitui caminho abertos para estudos. Neste 

capítulo, dedicado à exposição e análise dos frutos da pesquisa de campo, se abre um espaço 

inicial para uma apresentação da complexidade cultural que está por traz dos jogos de 

tabuleiros africanos.  

 

 

3.1. JOGOS AFRICANOS DE TABULEIRO PRESENTES NO BRASIL  

 

Existe uma variedade de jogos de tabuleiro de origem africana que estão presentes na 

cultura brasileira, porém, de forma embrionária, sendo pouco divulgado e quase não existindo 

na realidade educacional escolar. Os mais conhecidos e propalados são os denominados jogos 

irmãos da família mancala. Como o mancala é objeto de estudo dessa dissertação, neste item 

o espaço é dedicado à apresentação de alguns jogos de tabuleiros africanos que não se 

estruturam na lógica dos jogos da semeadura. 

O primeiro a ser apresentado é o Fanorona
35

. Trata-se de um jogo proveniente de 

Madagascar, país insular localizado na África oriental banhada pelo oceano índico. Este jogo 

é utilizado nesta região em atividades divinas. Seu nome deriva de fano, que é uma árvore da 

qual são retiradas às sementes para serem utilizadas como peças no jogo. Essas peças não 

possuem hierarquias. Esse jogo, na região onde foi criado é jogado por pastores.  

 

                                                 
35

Informações e imagem do tabuleiro de Fanorona foram retiradas no sitio 

http://ticasdematema.blogspot.com/2008_06_01_archive.html 
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A lógica que preside o Fanorona é a captura de peças, se constituindo em uma 

modalidade de jogo de captura bastante específico. A estratégia desse jogo é capturar todas as 

peças dos adversários. Sua dinâmica conduz a um processo tático bastante diferenciado de 

jogos de captura como o jogo de damas, por exemplo. Neste jogo se utiliza todas as direções 

para a captura de peças. Sendo possível à captura de uma série de peças ao mesmo tempo, 

exigindo do jogador muita concentração e capacidade de calcular suas jogadas com precisão.  

A logística do Fanorona pode surpreender os jogadores mais desavisados que, na ânsia 

de „comer‟ peças, pode cair em armadilhas. Interessante ressaltar que, em muitas situações, 

jogadores que estão em vantagens, às vezes prestes a ganhar o jogo, sofrem reveses 

dramáticos. O Fanorona permite impressionantes reversões de tendências. Um jogador em 

desvantagem pode atrair o outro jogador para o seu campo, desenvolvendo uma tática de 

recuo, ganhando tempo até poder surpreendê-lo em um descuido. Por isso, exige muita 

atenção dos jogadores. 

Em seus primórdios, o Fanorona possuía um simbolismo direcionado à cultura em que 

emergiu, o pastoreio. Os dois lados do jogo representam o binômio gado-predador, ou seja, de 

um lado o rebanho e do outros animais selvagens dispostos a atacar. Os perigos e risco do 

modo de vida do pastoreio estão imbricados neste jogo africano, algo similar a jogos asiáticos, 

mais simplificados, nos quais as peças representam lobos e ovelhas.  

No entanto, o Fanorona sobreviveu aos tempos antigos chegando à 

contemporaneidade, sendo apropriado por culturas urbanas. A história desse jogo malgaxe 

traz uma mudança importante em seu simbolismo quando de sua apropriação para usos de 

logística militar. Durante a resistência malgaxe a ocupação colonial francesa, o Fanorona foi 

utilizado, em seus princípios táticos, pela guerrilha que combateu o exército francês. Desde 

Tabuleiro de Fanorona 
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então, tanto pode ser concebido como um jogo do pastoreio como tática de guerrilha, ou seja, 

de uma guerra não convencional. 

Outro jogo de tabuleiro africano importante é o Yoté
36

 (ZASLAVSKY, 2000, 54). 

Este jogo é originário do da África ocidental, onde é muito popular, principalmente no 

Senegal. Assim como os jogos da família mancala, o Yoté é um jogo caracterizado como 

sendo de estratégia. Aspecto importante a ser destacado é o fato de que este jogo está 

vinculado à tradição africana, pois seus recursos táticos são passados de uma geração a outra, 

numa espécie de segredo de família. Entre alguns povos africanos o direito de jogar o Yoté é 

reservado exclusivamente aos homens, sendo utilizados, muitas vezes, para resolver conflitos 

entre os mesmos. O Yoté, no que concerne as sua regras, se assemelha com o jogo de damas 

no Brasil (Ibidem, p. 54-55), sendo classificado entre os “melhores jogos da infância”
37

 pelo 

Comitê Internacional da UNICEF.  

 

 

 

 

 

Existem controvérsias quanto à origem desse jogo africano, pois se alenta existência 

arqueológica e iconográfica de sua antiguidade no Egito. Nesta perspectiva de origens egípcia 

desse jogo, devido sua antiguidade, é considerado o mais antigo modelo de jogo de damas do 

mundo, ou mesmo o precursor deste. Neste sentido se conta com a hipótese de que os árabes 

se apropriaram, modificaram e divulgaram este jogo na forma conhecida como Damas. Em 

outras palavras, nesta hipótese, a África seria a matriz do jogo de Damas. No entanto, é 

                                                 
36

 Imagem e informação retirada, também, do sitio http://edu-cacao.blogspot.com/2009/05/jogos-africanos-

yote.html  
37

 Informação retirada no sitio http://edu-cacao.blogspot.com/2009/05/jogos-africanos-yote.html 

Tabuleiro do Jogo Yoté 

 

 

http://edu-cacao.blogspot.com/2009/05/jogos-africanos-yote.html
http://edu-cacao.blogspot.com/2009/05/jogos-africanos-yote.html
http://edu-cacao.blogspot.com/2009/05/jogos-africanos-yote.html
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importante frisar que as regras do Yoté são de ordem mais complexas que seu correligionário 

damas. 

Mais um exemplo de jogo de tabuleiro africano presente no Brasil é o Seega. Este jogo 

descende do tempo do antigo Egito e se tornou o jogo nacional da Somália. É muito praticado 

pelos beduínos que têm se dedicado a criar novas táticas para esse jogo em momentos de 

esperar a passagens das tempestades de areia no deserto. Sua característica predominante 

proporciona raciocínio estratégico bastante singular. Nele se estabelece uma concepção 

diferenciada em relação ao que se entende por ganhar o jogo, ou seja, quando um jogador 

consegue eliminar todas as pedras do seu adversário significa que teve uma “grande vitória”, 

caso apenas adquira mais pedras será uma “pequena vitória” 
38

.  

O Egito antigo tem se mostrado matriz de uma série de jogo que foram apropriados 

pela humanidade. Um desses é o Senat ou Senet
39

 . Trata-se de um jogo de tabuleiro similar 

ao gamão. Foi encontrado um tabuleiro cuja antiguidade remonta a mais ou menos 5500 anos. 

Este referencial veio da gruta da cidade egípcia de Abidos, no entanto, é comum encontrar 

desenhos do antigo Egito onde se vê pessoas jogando o Senet, como o caso da pintura 

encontrada na tumba de Nefertari, esposa do faraó Ramsés II, conforme ilustração abaixo: 

 

 

 

 

 

  

No túmulo de Tutankâmon foram encontrados quatro tabuleiros de Senet, sendo um 

deles precioso, feito sobre ébano e marfim com peças em ouro, conforme a imagem abaixo: 

                                                 
38

 Maiores informações sobre as formas de vencer o jogo e as regras na sua totalidade ver o sitio 

http://matematicamentebrincando.blogspot.com/2009/03/jogo-seega-egipto.html 
39

 Imagens e informações encontradas nos sítios http://www.jogos.antigos.nom.br/senat.asp e http://www 

gamesandpuzzles.co.uk/acatalog/seega 

 

Nefertari jogando Senet 
Pintura da tumba da Rainha Nefertari do Egito 

 

http://www.jogos.antigos.nom.br/senat.asp
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nefertari


 80 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O fato de o Senat ser muito comum no antigo Egito pode ser explicado pelo fato de 

que estava relacionado ao simbolismo da luta da alma do jogador contra o mal. Desta forma, 

tem uma forte ligação com a concepção egípcia sobre a morte, ou seja, a crença de que a alma 

voltará ao corpo.  Característica importante desse jogo relacionada ao seu princípio religioso é 

o fato de que ele pode ser jogado sem um adversário real, sendo este substituído por um 

adversário imaginário. Apesar da vasta quantidade de comprovação da sua existência a partir 

da forma expressa em fontes imagéticas, em relação às regras não se pode dizer o mesmo, 

pois os originais não foram encontrados, portanto, a forma de jogar são propostas feitas por 

historiadores. O caráter religioso desse jogo não deixa dúvidas, pois existe referencia sobre 

ele no Livro dos Mortos egípcio. 

Tabuleiro do Jogo Senet encontrado na  

Tumba de Tutankhamon 

 

 

Tabuleiro Senat feito de ébano e marfim 
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A África também considerada a matriz de outra modalidade de jogos de tabuleiros, os 

popularmente conhecidos como de alinhamento de três. Neste caso, o destaque vai para a 

África oriental com o jogo de nome Shisima.
40

 Trata-se de um jogo de tabuleiro procedente 

do Quênia (Ibidem, 16). Como foi enunciado, se constitui como um jogo de alinhamento de 

três. Estas modalidades de jogos exigem essencialmente agilidade nas movimentações. No 

caso do Shisima, a forma do tabuleiro é a de um polígono de oito lados. A agilidade 

característica deste jogo pode ser percebida na compreensão do que significa a palavra 

Shisima que significa “extensão de água”, as peças denominadas, na língua swahíli, de 

imbalavali, significam pulgas d‟água.  

 

 

 

                  

 

 

 

 

Esta representação se refere ao simbólico imaginário dos insetos que em época de 

chuvas voam sobre as águas com tal rapidez que parecem esta andando sobre elas. O mesmo 

faz um grande jogador de Shisima quando mexe as peças com tal agilidade e rapidez que estas 

parecem estar flutuando sobre o tabuleiro. Em uma região onde os ventos e chuvas das 

monções são marcas que organizam as vidas dos seres humanos nada mais apropriado do que 

esta representação. O Shisima é utilizado com certa frequência no Brasil, mas a cultura 

popular brasileira desenvolveu uma forma simplificada e prática desse jogo conhecida com 

jogo da velha. 

Os jogos de tabuleiros africanos merecem atenção maior tanto dos estudiosos 

relacionados aos jogos como educadores, pois trazem um acervo artístico e de conhecimento 

                                                 
40 Imagem e informações retiradas do sitio http://ticasdematema.blogspot.com/2009/01/este-veio-do-qunia.html  

Tabuleiro do jogo Shisima 

http://ticasdematema.blogspot.com/2009/01/este-veio-do-qunia.html
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estruturado que uma vez introduzidos em um processo de aprendizagem proporcionam novas 

vertentes de ensino da cultura e história da África e, ao mesmo tempo, contém possibilidades 

pedagógicas pouco investigadas. A experiência educacional para essa dissertação optou pelo 

mancala, entre outras qualidades, por representar todo o continente e pela complexidade de 

suas regras. 

 

 

3.2. O MANCALA E SUA INTERSEÇÃO COM A HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA  

 

 

O mancala é conhecido por este nome desde o século VII d.C. em função da 

denominação dada pelos Árabes, quando de sua invasão ao Egito iniciando um processo de 

domínio do norte da África. Este termo é dado a várias modalidades de jogos de tabuleiros 

que possuem como fundamento geral a semeadura, contagem e captura de sementes. Apesar 

de serem considerados originários do continente africano, sua história não é precisa, existem 

várias hipóteses relativas à sua origem, sendo a mais provável a que sustenta sua procedência 

no antigo Egito, pois nesta antiga civilização africana foram encontradas evidencias no templo 

de Karnak e em pinturas no vale do rio Nilo (MACEDO, 2000). Alguns estudiosos remontam 

estes jogos a mais ou menos sete mil anos atrás, por isso, ser estimado o jogo mais antigo da 

humanidade. 

Para se apreender o Egito como matriz do mancala é necessário fazer algumas 

considerações sobre o surgimento dessa antiga cultura africana. Inicialmente colocar que essa 

civilização não pode ser resumida à época faraônica, iniciada a partir do final do quarto 

milênio a.C. indo até a era cristã.  A ocupação do vale do Nilo precede em muito a esta época. 

A centralização do poder pelos faraós a partir de 3200 a.C. pressupôs um anterior, rico e 

longo desenvolvimento desta sociedade. Desta época, pouco conhecida por leigos, vieram as 

bases de sustentação do milenar Estado faraônico. Realizações como a revolução agrícola, 

urbana, arquitetônica, matemática, escrita pertencem a este esplendido período da história 

egípcia.  

É neste fundo histórico que se encontra a origem dos jogos egípcios. Estes foram os 

criadores de modalidade de jogos hoje popularmente espalhados pelo mundo tais como a 

damas, os jogos de alinhamento de três e o mais complexo deles: o das sementes. O jogo da 

semeadura - como era referenciado o mancala na antiguidade - é a demonstração do grau de 

evolução a que chegou a humanidade com o advento da agricultura. Portanto, o mancala 

embora seja um jogo do Egito antigo, não pode ser confundido como sendo do Egito 
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faraônico, ainda que se torne de uso amplo neste período. É um jogo das antigas comunidades 

agrícolas, os nomos, antecedendo ao Egito dos faraós. Toda logística deste jogo esta 

diretamente forjada no modis vivende do processo agrícola, desde a semeadura à colheita e ao 

armazenamento com a possibilidade de rapinagem dos produtos agrícolas realizados por 

povos vizinhos. É, portanto um retrato vivo do que foram aquelas sociedades. Esta hipótese 

de origem una do mancala pressupõe sua ulterior expansão pela África a media que se tornou 

um jogo praticado de norte a sul neste continente, nas mais variadas culturas e sociedades. 

Esta capacidade de adequação e permanência na história humana pode ser comparada à 

descoberta e uso do fogo.  

Não é consenso à questão da origem nilótica do mancala. Outra evidência da presença 

desses jogos encontra-se na Etiópia no antigo Axum, onde foram descobertos fragmentos de 

um tabuleiro de cerâmica e cortes de rochas datados entre os séculos VI e VII d.C. 

(MACEDO, 2000, p. 69). A Etiópia possui uma história singular na África. Desde a 

antiguidade existia nessa região do nordeste africano um império conhecido como Axum. 

Posterior à antiguidade, Axum passou por um processo de cristianização se constituindo um 

importante Estado cristão contemporâneo ao império Bizantino. (KI-ZERBO, 2007). A 

existência do mancala nessa antiga civilização africana não só demonstra a longevidade desse 

jogo como sua importância histórica, pois se tratou de uma das mais sofisticadas culturas da 

antiguidade humana. 

Na região conhecida como África ocidental, às margens de outro gigantesco rio 

africano, o Níger, surgiram civilizações agrícolas e comerciais de grande envergadura. Nesta 

porção da África se desenvolveu um conjunto de processos históricos configurando o 

aparecimento de uma série de sociedades estatais. A variedade de formas de estados 

assumidas por estas sociedades e a extensa temporalidade a qual estiveram envolvidas, 

compreendendo o período que vai do século quinto ao dezenove da era cristã, demonstram a 

complexidade histórica da África. (DAVIDSON, 1970. Nesta área, desde tempos antigos que 

remontam às sociedades estatais acima descritas, o jogo da semeadura recebeu nomes 

variados sendo o mais conhecido o oware no atual país de Ghana. Nesta cultura, este jogo não 

é concebido como herança exógena e sim com criação autônoma e daí se expandindo por 

outras regiões africanas. Neste caso, teríamos diferentes pólos de origem e difusão do 

mancala: egípcio, etiópico e ghanês.  

Independente de adotarmos a concepção una ou múltipla da origem e difusão do 

mancala, seu surgimento origem está relacionado com a revolução agrícola, seja no Nilo, 

Níger ou Etiópia. Não obstante, o simbolismo africano contido no mancala convincentemente 
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remete à prática egípcia de plantio no deserto, ou seja, o aproveitamento das épocas de cheias 

do rio Nilo. O mais importante a ser frisado nessa questão é que o expansionismo desse jogo 

está conectado ao tríplice fenômeno da expansão da agricultura, pastoreio e do ferro pela qual 

passou o continente africano. Esta difusão da agricultura, pastoreio e ferro aconteceu na 

direção norte-sul num espaço de tempo de quase cinco mil anos. Um acontecimento 

fundamental desse expansionismo cultural interno à África é conhecido pelos historiadores 

como a dispersão ou expansão Bantu. Este foi um fenômeno histórico africano de grande 

complexidade. Tratou-se de uma longa migração em direção norte-sul que durou em torno de 

dois mil anos. Os povos que protagonizaram esta lenta marcha histórica, por conta de suas 

línguas semelhantes, foram batizados de Bantu. O termo Bantu significa humanidade em um 

enorme grupo de línguas com matriz única. Disso, se convencionou denominar uma 

vastíssima região da África como sendo África Bantu. (SILVA, 2007). O mancala pode ter 

passado por dentro desse processo de disseminação cultural, o que ajudaria a explicar sua 

existência em todas as partes da África, pelo menos no que diz respeito à África banta. 

A probabilidade é que o jogo das sementes realmente tenha acompanhado estas 

migrações culturais. Do mesmo modo, acompanhou os escravos para as Américas e as rotas 

comerciais para a Ásia. O mancala é um componente cultural que acompanhou processos 

históricos decisivos para o continente africano. 

Interessante ressaltar as transformações adaptativas que sofreu os jogos da família 

mancala ao curso de suas viagens dentro e fora da África, gerando inúmeras variedades. A 

hipótese referencial toma a matriz egípcia como ponto de partida, com um tabuleiro 

tradicional de doze cavidades distribuídas em duas fileiras (seis em cada lado) utilizando três 

ou quatro sementes em cada cavidade. Este é o tipo mais utilizado no continente africano. Na 

Etiópia foram encontrados tabuleiros com três fileiras (DE VOOGT, 1997). No Ghana, como 

foi mencionado acima, o jogo é denominado de oware, além do modelo tradicional existe um 

tipo simplificado para uso infantil chamado de “oware fácil” com apenas oito cavidades, 

alinhados em duas fileiras (quatro de cada lado) facilitando os cálculos. No entanto, os casos 

mais interessantes de mudanças vêm da África oriental e austral. No primeiro caso o mancala, 

originalmente um jogo de agricultores, foi incorporado por povos pastores do Quênia 

sofrendo modificações substanciais no seu simbolismo. As sementes passaram a ser 

identificadas com o gado, às cavidades com currais, a semeadura com o aprisionamento 

destes, a transferência como nomadismo dos rebanhos e a captura como roubo de gado. 

Destarte, o jogo está imerso na cultura deste povo assim como o estava nos agricultores. Na 

África austral há um caso raro de mancala cujo tabuleiro contém quatro fileiras de seis 



 85 

cavidades, perfazendo vinte e quatro covas, o que redimensiona a complexidade da estratégia 

e redimensionando a estética do tabuleiro. 

De Voogt alerta para uma possível vertente asiática no que diz respeito à origem 

desses jogos, ponderando o fato de que existe pouco estudo sobre esta possibilidade. Descreve 

as regras desses jogos na Ásia revelando que são menos complexas que as africanas. Na Ásia 

o tabuleiro possui uma estruturação diferenciada, contendo dez casas (cinco em cada lado) em 

contraposição ao padrão tradicional africano de doze cavidades. Para esse autor isso pode 

sugerir uma possível origem africana desses jogos e o modelo asiático como uma 

simplificação do original africano (DE VOOGT, 1997).  

O debate em torno da origem e expansão do mancala elucida o caráter histórico desse 

jogo e ao mesmo tempo sua capacidade adaptativa a culturas de diferentes matrizes. Outro 

aspecto desse jogo possui relevância análoga a sua historicidade: seu caráter social. Este 

aspecto social deve ser levado em conta por que apresenta nuances bastante interessante. De 

um jogo popular onde as cavidades podem ser feitas, de improviso, no solo de terra batida 

dispensando o tabuleiro, até quites requintados com materiais preciosos utilizados por setores 

sociais privilegiados, o mancala desconheceu fronteiras sociais. No entanto, pode demonstrar, 

a partir da forma e materiais utilizados, a classe social dos jogadores. Recebendo tratamento 

simples ou estilizado está a denunciar a posição social dos indivíduos que se apropriaram 

deste elemento cultural que não possui direitos autorais por ser patrimônio social. Não se 

sabe, porém, se fora um jogo de especialistas que, com o passar do tempo, caiu em domínio 

público ou teve origem popular atingindo as graças das castas abastadas. O certo é que faz 

parte do cotidiano das sociedades africanas em sua totalidade. O material mais utilizado é a 

madeira, com cavidades esculpidas, vendida em feiras livres ou mercados na África. Em 

alguns casos as esculturas são verdadeiras obras de arte produzidas e adquiridas em ateliês de 

artesãos.  

Por esta versatilidade e abrangência o mancala possui componentes logísticos, 

estéticos, culturais, sociais e históricos que o assenta como possibilidade de ser inserido em 

um processo de aprendizagem com princípio interdisciplinar, podendo ser trabalhado nas artes 

plásticas, perpassando pelas ciências exatas e humanas, chegando à literatura com as lendas 

africanas que o acompanha em cada cultura onde está imerso. 
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3.3. POR DENTRO DO MANCALA: CARACTERÍSTICAS E MODALIDADES  

 

Generalidades dos Jogos da Família Mancala 

 
“Pelo awalé, o jogador conhece a alma africana ou a dos baobás, pois é com seus 

grãos que se joga. A diversão tem um pé na mitologia e outro no cotidiano da 

África. Ao jogar, o que se está fazendo é repetir os ciclos da natureza: o cultivo do 

solo e as colheitas, que seguem o ritmo das estações.” (GNEKA. In: LIMA, 2005, p. 

54)
41

. 

 

 

É possível observar nos jogos africanos de semeadura um princípio da história e 

cultura africana: a unidade e a diversidade. Desta forma, simbolizam a África. As 

características que tornam esses jogos diversos são as variadas regras, as inúmeras lendas que 

os acompanham e as múltiplas formas de tabuleiros. A característica que os unifica é a lógica 

da semeadura e da partilha, a idéia de recomeço. O africano Georges Gneka, natural de Costa 

do Marfim, fala que no awalé, como é chamado os jogos das sementes neste país, “está 

embutido o espírito africano, é um jogo que não trata o inimigo como alguém a ser morto, 

porque na África a vida é maior do que a morte. Quando você pega os seus peões você 

partilha e você dá parte para o adversário.”
42

 Como foi visto, são jogos de tabuleiro que tem 

na sua linhagem a própria África e os processos que as sociedades africanas vivenciaram. 

Esses jogos de tabuleiro possuem diferentes denominações, pois em cada região que se 

assentou recebeu uma nomenclatura própria. No mesmo sentido, suas regras sofreram 

relativas modificações. Relativas no sentido de que, apesar de percorrer todo o território 

africano e ter se espalhado pelo mundo, o princípio da semeadura e partilha permaneceu. 

Portanto, apesar das diferenciações, o caráter desses jogos como sendo de raciocínio, lógica, 

estratégia e semeadura não é modificado. 

Como foi anunciada acima, a terminologia mancala ou mankala tem origem no idioma 

árabe e deriva do termo „naqala‟ cujo significado é mover/transferir. Os jogos de semeadura 

da África possuem como fundamento primordial a distribuição de sementes em cavidades, 

também chamadas de casas, covas, buracos existentes nas laterais de um tabuleiro. É condição 

que nestas cavidades sejam distribuídos o mesmo número de sementes, podendo a quantidade 

colocada, em cada cavidade, variar entre as regiões, de acordo com as regras estabelecidas, 

mas antes de iniciar o jogo as cavidades devem está semeadas com a mesma quantidade de 

                                                 
41

 Awalé é uma das variantes dos jogos de captura da África pertencente à família Mancala. 
42

 Transcrição da fala de George Gneka, no quarto episódio da série Repertório Afro-brasileiro na Escola, do 

Programa Salto para o Futuro, realização TV Escola – exibido no dia 25 de novembro de 2004. 
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semente. As jogadas consistem em retirar todas as sementes de uma determinada cavidade do 

próprio território e semear as cavidades seguintes, a semeadura inclui as casas pertencentes ao 

jogador como as cavidades do parceiro de jogo. Porém, não pode ser feita uma jogada a partir 

do território alheio. Somente deve ser distribuída uma semente por vez em cada casa. Outro 

item comum entre os jogos mancala é a alternância das jogadas entre os participantes
43

.  

Portanto, jogos mancala, quando se trata do princípio que o rege, são caracterizados 

como sendo jogos de estratégia, já que não se enquadram como sendo de azar ou mesmo de 

desafio. São jogos de reflexão, de observação, de análise que permitem desenvolver 

estratégias a ser atingidas e as consequentes táticas de ação. Todavia, segundo o depoimento 

de Georges Gneka no programa Salto para o Futuro, na África nunca se pode criar/usar uma 

estratégia onde aconteça a colheita de todas as sementes do campo do outro jogador. A noção 

de ganhar-perder obtém outra lógica: a do recomeço, da generosidade, da vida. Levando-se 

em conta o critério da forma o mancala é apresentado como jogo de tabuleiro. Como artifício 

tático utiliza o sistema de semeadura e partilha. Numa caracterização geral, os jogos da 

família mancala
44

 são frequentemente considerados de transferência, semeadura, estratégia e 

tabuleiro.  

Constitutivos similares às diversas modalidades podem ser elencados no intuito de 

pensar em uma possibilidade de classificação como sendo uma única tipologia de jogo. Um 

item a ser destacado nesse aspecto é o fato de que todos os jogadores se posicionam um em 

frente ou outro e entre eles é colocado o tabuleiro, como pode ser percebido na imagem 

abaixo
45

. Essa forma de exposição corporal permite que os jogadores tenham uma percepção 

completa um do outro.  

 

                                                 
43

 Essas características comuns podem ser verificadas em MACEDO, PETTY e PASSOS, 2000, no capitulo 3 – 

página 71. 
44

 Sendo uma variedade de jogos cuja denominação se trata por mancala é importante compreender a semelhança 

que fazem desses jogos “irmãos”, ou seja, similaridades em algumas situações justificam a qualificação do termo 

“jogos da família mancala”. Cf. ZASLAVSKY, 2000 e MACEDO, 2000. 
45

 Essas imagens foram retiradas: as duas primeiras do sítio http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

snc3/hs043.snc3/13032_221111587526_221003732526_4642280_7993998_n.jpg, as duas seguintes 

http://www.awale.info/wp-content/uploads/awale_africa-300x194.jpg. A quarta imagem retrata a expansão 

desses jogos de origem africana pelo mundo, trata-se de uma partida realizada em Cuba, podendo justificar as 

argumentações feitas neste trabalho a respeito da relação dos jogos com a cultura e história africana, esta 

imagem pode ser remetida ao processo da diáspora africana para a América. A foto maior foi uma partida 

realizada durante a experiência no colégio Odorico Tavares. 

 

 

 

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs043.snc3/13032_221111587526_221003732526_4642280_7993998_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs043.snc3/13032_221111587526_221003732526_4642280_7993998_n.jpg
http://www.awale.info/wp-content/uploads/awale_africa-300x194.jpg
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Em outro aspecto se pode observar unidade entre as variadas acepções do mancala: as 

exigências que o jogo faz ao jogador. As habilidades de concentração e antecipação são 

prerrogativas da lógica desses jogos e a observação dessas capacidades permite algumas 

conjecturas comportamentais. Por exemplo, uma atitude tomada por um jogador pode 

representar a maneira como este se comporta em relação a uma determinada circunstância. 

Os Jogadores entre os Tabuleiros  
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Por isso é importante observar se o jogador antecipa ou reflexiona antes de agir, a depender de 

uma ou outra dessas atitudes se configura uma lógica da jogada, isto é, se toma a dimensão de 

captura ou contribuição.  

O caráter multidimensional das funções do mancala foi passível de ser constatado na 

observação comportamental dos sujeitos envolvidos na pesquisa quando estavam em situação 

de jogada até o momento em que se fez a associação com a realidade na qual o jogo está 

inserido. A título de exemplificação se pode citar o fato de que referência associativa desses 

jogos com a economia da agricultura e pastoreio foi frequentemente suscitada, pois a estética 

dos tabuleiros em suas variadas vertentes remontam, no imaginário, a atmosfera da revolução 

agrícola. Do mesmo modo, a multiplicidade de suas regras e formas remeteu à pluralidade 

cultural africana. 

Desta maneira, a utilização desses jogos como mediador para o estudo da história e 

cultura africana evidenciou uma possibilidade a ser trabalhada em sala de aula com resultados 

promissores. Além dos conteúdos interdisciplinares que contornam os jogos mancala, as 

confecções dos tabuleiros subsidiam uma linguagem estética, permitindo observar o quanto se 

modifica quando da apropriação pelas culturas locais. Neste aspecto, Maria José Lopes da 

Silva alerta que “a linguagem artística só tem caráter “universal” se conhecemos os contextos 

histórico e sociocultural nos quais uma determinada obra foi produzida (...)” (SILVA, 2008, 

121). Levando em conta o tempo histórico, onde se relacionam política, estrutura social e 

econômica, pode-se considerar que cada sociedade possui uma concepção própria sobre arte. 

Esse raciocino nos leva a pensar como a arte esta conectada a um contexto histórico, a arte 

dos tabuleiros dos jogos mancala, por exemplo, permitem conjeturar uma diversidade 

histórico-social africana. Em outras palavras, os tabuleiros se diferenciam de acordo com a 

região e da disponibilidade econômica de quem os utiliza, conforme imagens abaixo, e isso 

deve ser historicamente explicado.  
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Como foi visto a diversidade não se expressa apenas na estética dos tabuleiros, mas, 

também nas regras e nas denominações dos jogos dessa família. As especificidades que 

pontuam diferenças entre esses jogos são analisadas no próximo ponto. 

Especificidades Das Modalidades De Jogos Da Família Mancala47  

No item anterior se trabalhou com características comuns entre os diferentes jogos da 

família mancala. Neste item, se descreve alguns componentes relacionados ao local de origem 

de cada modalidade do jogo. Macedo, citando Murray, alenta para a possibilidade da 

existência de aproximadamente duzentos tipos diferenciados desses jogos (2000, p. 69). 

Tratar da diversidade de denominações, regras, formas e estéticas dos jogos das sementes na 

África é tarefa bastante complexa. Abaixo é dado um panorama do que seja a diversidade 

desses jogos na África a partir da exemplificação de algumas modalidades de mancala. O 

objetivo é oferecer uma noção da dimensão do aspecto cultural desse jogo africano. Essa 

diversidade cultural expressa no mancala é tema, ainda, aberto para estudos. 

                                                 
46

 Essas duas imagens foram retiradas do sitio http://ethnix.com/progress/woorks.html (acesso em 19/09/2010). 

Trata-se de uma galeria de arte chamada Ethnix Tribal & African Arts Gallery que pode ser encontrados vários 

utensílios cuja origem é africana, o nome da galeria já expõe uma tendência exótica da África. O primeiro 

tabuleiro está relacionado, neste sitio, a Costa do Marfim e o segundo ao Congo, antigo Zaire. Já as duas 

imagens seguintes foram encontradas no sitio 

http://www.aerobiologicalengineering.com/wxk116/Roman/BoardGames/mancala2.jpg 
47

 Estas regras foram retiradas dos sites: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mancala (acesso em 17/07/2010), 

www.jogos.antigos.nom.br/mancala (acessado em 26/07/2010), http://en.wikipedia.org/wiki/Oware  (acessado 

em 04/08/2010), assim como nos livros Jogos e Atividades Matemáticas, Aprender com Jogos e Situação-

Problema e no encarte do livro A Semente que veio da África.  

 

Diferentes Tabuleiros 

http://www.ethnix.com/Progress/works.html
http://www.ethnix.com/Progress/works.html
http://www.ethnix.com/Progress/works.html
http://ethnix.com/progress/woorks.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mancala
http://www.jogos.antigos.nom.br/mancala
http://en.wikipedia.org/wiki/Oware
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As características no item acima arroladas unificam as variadas modalidades e justifica 

a denominação família mancala ou jogos irmãos, ou seja, a semeadura, colheira, estratégia e 

tabuleiro são atributos presentes em todos esses jogos. No entanto, existem características 

singulares que exemplificam o processo de migrações que perpassa a história do mancala 

configurando uma realidade diversa. Por isso que se pode alentar o fato de que o princípio da 

unidade-diversidade da história e cultura africana está embutido nas características desses 

jogos de semeadura.  

Dentre as especificidades dos jogos das sementes existe uma unidade entre alguns 

tabuleiros que são compostos apenas de cavidades laterais e outros que são acompanhados de 

duas covas extras nas extremidades que servem como depósitos. Neste segundo tipo de 

tabuleiro apenas os depósitos ficam vazios no início do jogo e, essa localidade, só pode ser 

semeado pelo dono, ou seja, essas cavidades representam a colheita que foi feita e 

armazenada, desta forma só pode ter acesso a esta cavidade quem fez a colheita. Também, 

não se pode fazer uma jogada retirando as sementes que foram depositadas, pois na 

simbologia representam à colheita que foi feita e a armazenagem que foi realizada. O 

depósito, também pode ser chamado de oásis ou galpão. Nos tabuleiros que não possuem as 

cavidades da extremidade todas as casas são semeadas antes do inicio do jogo. A seguir se faz 

uma descrição de alguns dos mais conhecidos modelos africanos de mancala. 

O primeiro a ser destacado é o KALAH. Trata-se de um jogo de tabuleiro da família 

mancala cuja presença se encontra no norte da África, principalmente na Argélia (Idem, 

Ibidem, p. 69). Esta modalidade apresenta as seguintes especificidades: são distribuídas 

quatro sementes em cada casa e a semeadura acontece no sentido anti-horário. Neste jogo, se 

a última semente a ser semeada cai no depósito do jogador, este tem o direito de jogar 

novamente. Caso a última semente seja semeada, no território próprio do jogador, em uma 

casa vazia isso dará direito à colheita de todas as sementes que estiverem na casa frontal do 

outro jogador, essas sementes capturadas, junto com a semente que fez a colheita, devem ser 

colocadas no depósito do individuo que fez a jogada. A vez de jogar só muda quando a última 

semente cai numa casa já ocupada. A partida é finalizada quando não existe mais 

possibilidade de distribuição de sementes.  

Outra modalidade de jogo das sementes é o ANDOT originário do maior país da 

África, o Sudão. Aspecto interessante dessa modalidade é o fato de ser jogado no chão, onde 

são feitos os buracos, representando as cavidades. Neste caso, se utiliza como peças, não as 

sementes, mas excrementos secos de dromedário, animal fundamental na história e vida dessa 

região. Esta versão cultural do jogo de semeadura possui especificidades mais definidas que o 
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Kalah. Como no Kalah, são distribuídas quatro sementes em cada casa, no entanto, essas 

casas possuem nomes: as duas casas centrais, do lado da cada jogador, são denominadas de 

tkishia, as casas intermediárias são denominadas de tala e as das extremidades de tgilma. O 

jogador que inicia a partida é escolhido por sorteio. Ele apanha todas as sementes de uma das 

casas do seu território e começa a movimentação de semeadura, sempre uma semente por vez 

como é característica dos jogos desta família. 

Ao contrário do Kalah, no Andot a movimentação das peças pode acontecer em vários 

sentidos, ou seja, a direção da semeadura depende da casa escolhida pelo jogador. Caso seja 

escolhida uma das três casas à esquerda da tkishia a movimentação para o plantio se dará no 

sentido horário, se, a casa escolhida, for uma das três casas à direita da tkishia o curso da 

semeadura acontecerá no sentido anti-horário. Para o procedimento de colheita de sementes 

deve ser feita uma casa especial chamada otifari (filha). Para que aconteça a colheita na 

otifari, o jogador deverá fazer com que sua última semente, de uma das suas jogadas, seja 

plantada numa casa qualquer que pertença ao território do outro jogador ou em uma de suas 

tgilma que contenham três sementes, perfazendo, depois da jogada um total de quatro 

sementes. Para identificar a casa especial denominada otifari os jogadores devem estabelecer 

uma marca diferenciada no tabuleiro. Não pode ser iniciada uma jogada a partir desta casa, 

como, também, as sementes contidas nela não podem ser capturadas.  

As casas especiais, otifari, não podem ser feitas no campo do outro jogador a partir da 

movimentação de uma única semente, isso representaria uma invasão do território adversário. 

As sementes isoladas só podem fazer casas especiais nas casas tgilma do próprio jogador. 

Caso uma semente única da tgilma de um jogador atravessar o território passando para a 

tgilma do outro, este não poderá, na sua vez de jogar, enviar a semente de volta para o outro 

lado, essa atitude evita a situação continua de troca. Neste caso, houve uma troca de intenção 

em relação a possibilidade de invasão. Interessante ressaltar uma regra especial dessa 

tipologia: pode acontecer de um jogador ficar sem condição de mobilidade, por falta de 

sementes disponíveis, já que está impedido de plantar com as sementes das casas tgilma. 

Nesta situação, o outro jogador continua jogando até que possibilite ao jogador 

momentaneamente paralisado condições de voltar a jogar e, isso só acontecerá quando tiver 

sementes suficientes para tal movimentação. O final do jogo acontece quando todas as 

sementes estiverem acumuladas nas tgilmas, pois nessa situação ambos os jogadores não 

podem semear. Enquanto um jogador tiver condições de semear ou permite que o outro 

também possa o jogo continua, faze-se então uma espécie de recomeço do jogo. Para que 

possa ganhar, um jogador permite a mesma chance ao outro. O princípio não é acabar o jogo, 
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mas a capacidade de continuá-lo. Os jogadores não são adversários, mas cooperadores. 

Percebe-se do exposto que a complexidade do Andot se contrasta com a simplicidade do 

Kalah. No jogo sudanês a categoria semeadura impera de forma evidente, enquanto no 

argelino a captura entra em tensão com a semeadura. Estas duas tipologias são encontradas no 

norte do continente, na África saariana. 

Uma das mais famosas modalidades do jogo da semente se encontra na África 

subsaariana, em sua parte ocidental. Trata-se do OWARE, jogo oriundo do povo Asante, etnia 

localizada no país do Gana. O povo Ioruba, na Nigéria, também pratica este jogo só que com 

o nome de AYO. Este jogo da família mancala tem as mesmas características gerais que as 

demais modalidades. Nas cavidades ou buracos são colocadas quatro sementes, desta forma 

totaliza quarenta e oito sementes sendo movimentadas durante uma partida. As jogadas são 

alternadas entre os jogadores, que devem escolher um dos buracos do seu lado do tabuleiro, a 

que se chama de território ou campo. O jogador deve pagar todas as sementes que nele 

contiver, depois deve semear as casas seguintes uma semente em cada buraco. A semeadura 

pode acontecer nos buracos do outro jogador, ou seja, um jogador pode semear o campo do 

outro. A movimentação de semeadura deve ser no sentido anti-horário, ou seja, para a direita. 

Os potes ou depósitos não são semeados. Se tiver doze ou mais sementes em um buraco o 

jogador dará uma volta inteira no tabuleiro, porém não deve semear, nesta jogada, o buraco 

em que tirou as sementes. A colheita dessa tipologia de jogo é mais complexa que os modelos 

descritos anteriormente. Só pode ser feita a colheita, ou seja, depositar sementes nos potes, 

representados pelas cavidades que se encontram na extremidade do tabuleiro, quando a última 

semente ou grão semear uma cavidade pertencente ao outro jogador e, com a jogada, formar 

um grupo com duas ou três sementes. Esses grãos podem ser colhidos, assim como, todas as 

cavidades ladeadas e anteriores aquela onde foi feita a colheita, contando que tenham grupos 

de três ou quatro sementes. Neste caso somente há colheita no campo do outro jogador. 

Interessante também ressaltar que quando as cavidades de um dos lados estiverem vazias o 

jogador que tiver sementes deverá semear as casas do seu parceiro de jogo, pois se esta 

possibilidade não acontecer o jogo termina. As sementes que permaneceram nas cavidades de 

um único lado, sem haver possibilidade de semeadura nos buracos do outro campo, devem ser 

recolhidas e depositadas no pote do jogador deste campo. Quando as sementes dão muitas 

voltas sem possibilidade de colheita, essas sementes podem ser divididas igualmente entre os 

jogadores.  

O princípio da cooperação aprece nesse jogo tanto no princípio da sua continuidade, 

portanto, na semeadura, quanto nas complexas regras da colheita. Não existe antagonismo 
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entre semeadura e colheita no Oware/Ayo, ao contrário, ambas se combinam conformando 

uma lógica de cooperação entre os jogadores. A complexidade dessa modalidade de mancal, 

fez com que fosse desenvolvida, no Gana, uma versão infantil adjetivada de Oware fácil. 

Nesta alternativa, o jogo contém apenas oito cavidades e as regras são simplificadas, servindo 

como iniciação para o Oware verdadeiro. 

Outra modalidade de mancala da África ocidental é o OURI. Este é um jogo de 

semeadura originário de Cabo Verde. Este jogo tem grande difusão em Portugal, inclusive 

neste país existe um trabalho de divulgação dessa modalidade nas escolas. Quanto às regras 

tem-se a distribuição de quatro sementes em cada casa, com depósitos vazios. O jogador 

escolhe uma das casas de seu território para começar o processo de semeadura, uma semente 

por vez em cada casa. A especificidade dessa modalidade diz que enquanto tiver casas com 

duas ou mais sementes não vale escolher uma cavidade que tenha apenas uma semente. O 

movimento de semeadura se dá no sentido anti-horário, mas não poderá ser colocadas 

sementes no depósito e isso se mantém em todas as jogadas. Quando uma casa tiver doze ou 

mais sementes, o jogador fará uma volta completa no tabuleiro, porém deverá saltar a casa de 

onde partiu. Nesta tipologia de mancala a colheita de sementes é singular. Para tanto, o 

jogador deve colocá-las no depósito somente nas seguintes condições: quando a última 

semente a ser semeada cair em uma casa pertencente ao lado do outro jogador, caso esta casa 

estiver com duas ou três sementes, o jogador as recolhe e coloca-as em seu depósito. Caso 

a(s) casa(s) anterior(es) contenha(m) duas ou três sementes, o  jogador poderá colhe-las e 

guardá-las no seu depósito. A colheita é finalizada na primeira casa que não tenha a referida 

quantidade de sementes para tal ação. O princípio da cooperação também está presente nas 

regras do Ouri, pois rege que quando um dos jogadores estiver sem sementes em sua fileira, o 

outro jogador deverá realizar uma jogada para semear pelo menos uma semente na fileira 

deste jogador. Caso um jogador realize uma colheita no território do outro jogador de modo a 

deixá-lo sem sementes, ele deverá realizar nova jogada na intenção de colocar ao menos uma 

semente no território desse jogador. A finalização da partida acontece quando um dos 

jogadores fica sem sementes e o outro não tem possibilidade de introduzir semente na fileira 

deste. Quando isso acontece o outro jogador recolhe as sementes que estão nas suas casas e as 

deposita. Neste jogo quando uma situação se torna travada pelo fato dos jogadores não 

poderem dar chance um ao outro jogador, são recolhidas as sementes de suas cavidades e 

colocadas nos seus respectivos depósitos. Percebe-se que as tipologias do mancala vão do 

simples ao complexo em suas regras, mantendo a predominância do princípio de cooperação. 

A pesquisa realiza sugere que na África o jogo não se conduz pelo imaginário do ganhar-
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perder, mas pelo distribuir-cooperar. No primeiro caso a logística aponta para o término do 

jogo, enquanto que no outro caso na continuidade. No primeiro caso prevaleceria a astúcia do 

jogador, no segundo a arte de jogar. 

Como foi visto, os jogos Ouri e Oware são produtos da África ocidental e por isso têm 

muitas semelhanças em relação as suas especificidades. No entanto, mesmo em jogos de 

regiões próximas como é o exemplo dado, aparecem algumas divergências. No caso em que 

para o Oware existe uma impossibilidade de escolher, para uma jogada, uma cavidade que 

tenha apenas uma semente e nas demais, de um mesmo lado, têm duas ou três sementes. Essa 

situação não é prevista com o ouri. Nas situações de jogo travado, quando fica impossibilitada 

a colheita, as sementes que não foram recolhidas são divididas igualmente entre os jogadores 

no Oware, enquanto que no Ouri estas sementes são recolhidas pelos jogadores, cada qual 

recolhe as sementes das suas cavidades, e coloca-as nos seus respectivos depósitos.  

Outra modalidade de mancala da África ocidental é o AWALÉ. Esta tipologia é 

originária da Costa do Marfim. Junto com o Oware se constitui como um dos mais conhecidos 

e divulgados jogos das sementes africanos. Esta modalidade de jogo obedece à lógica de 

conter características comuns a todos os jogos africanos das sementes, assim como elementos 

próprios. Antes do começo do jogo as casas devem receber quatro sementes, portanto cada 

jogador terá um total de vinte e quatro sementes distribuídas nas seis cavidades do seu 

território. Os participantes combinam quem começara a jogar, a movimentação acontece no 

sentido anti-horário.  

A dinâmica do jogo consiste em que o jogador deverá retirar todas as sementes da 

cavidade escolhida e distribuí-las sequencialmente nas casas, uma semente por casa. As 

cavidades/covas com uma, duas ou três sementes ficam vulneráveis a colheita, pois quando a 

última semente a ser semeada cai numa cavidade cujo território pertença ao outro jogador, 

essas sementes podem ser colhidas. Portanto, saem do jogo.  

A colheita é feita nas covas precedentes que tenham a mesma situação da cova que foi 

iniciada a semeadura, ou seja, as que têm entre três e uma sementes. Muitas vezes o jogador 

acumula muitas sementes em uma única cova, se tiver mais que onze sementes será feita uma 

volta completa no tabuleiro, isso é chamado de krou.
48

  Neste caso,  a casa que originou a 

jogada deverá permanecer vazia, portanto deve pular a casa que originou a jogada. Caso um 

jogador fique sem sementes, o outro deve doar uma semente, que deve ser retirada de uma das 

covas do doador. Estabelece-se o duplo principio de não deixar o outro jogador passar fome é 
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Informação etirada do encarte do livro A semente que veio da África de Heloisa Pires (PIRES, 2005). 
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a idéia de recomeço do jogo
49

. O jogo é finalizado quando a quantidade de sementes 

existentes nas cavidades não seja suficiente para realizar colheita. Neste jogo não existe 

depósitos/galpões/oásis/poços, as sementes colhidas são retiradas do tabuleiro. 

Na África oriental uma modalidade do mancala é o GIUTHI. Esta tipologia de jogo 

procede do Quênia. Trata-se de um caso bastante singular por ser uma apropriação feita por 

povos criadores de gado. Este caráter social de existência em uma comunidade baseada no 

pastoreio traz diferenciações a partir da própria forma como este jogo é referenciado por essa 

cultura. A terminologia em relação aos jogos apresentados até agora se referia a jogos das 

sementes, porém, nesta cultura, as peça são chamadas de „gado no campo‟ e os depósitos de 

„galpões‟
50

. Para esse povo não é um jogo de sementes, mas de gado, não representa a 

agricultura, mas o pastoreio. Vê-se com isso o quanto o mancala se insere no modo de vida de 

uma sociedade, confirmando a máxima aqui defendida da relação desses jogos com a história 

e cultura africana.  

No caso do Giuthi, o ato de jogar, muitas vezes acontece durante o trabalho, o 

pastoreio, por isso é normalmente praticado ao ar livre. Na prática do jogo são distribuídos 

quatro gados em cada cavidade, os galpões ficam vazios, a quantidade de peças a ser colocada 

nas cavidades são quatro em cada uma. Este é o aspecto preparativo do jogo. O início se dá 

quando um jogador apanha todas as peças de uma das cavidades e coloca-as nas casas 

subsequentes. A movimentação pode ser feita em qualquer sentido. O mesmo jogador apanha 

todas as peças da cavidade em que caiu a última peça e as distribui em sentido contrário a sua 

primeira jogada. Essa sequência de movimentos acontece até que em uma jogada a última 

peça caia numa cavidade vazia. Os jogadores não colocam peças nos galpões. Princípio 

interessante dessa tipologia é o seguinte: se a última peça cair em uma cavidade vazia, mas o 

jogador não colocou peça na cavidade do outro jogador, deve continuar jogando, ou seja, 

somente deve encerrar sua jogada quando oferecer peça ao outro jogador. Neste caso, se a 

última peça cair em uma cavidade vazia do lado do outro jogador será a vez deste jogar. 

A partida segue nesta lógica até que aconteça a captura do gado. Só pode iniciar um 

movimento a partir de um poço (outra terminologia para as cavidades) que tenha pelo menos 

duas peças. Pegar as peças para serem colocadas no galpão só é permitido quando um dos 

jogadores lança peças nas cavidades do outro jogador e a última peça cair numa cavidade 

                                                 
49

 As regras do awalé foram escritas por Georges Gneka e podem ser vista no encarte do livro citado na nota 

anterior. Gneka em programa da TVEscola fala sobre esta perspectiva de recomeço dos jogos africanos, de 

sempre dá oportunidade ao outro.  
50

 Referência encontrada em ZASLAVSKY, 2000, p. 40. Quanto a quantidade de peças em cada cavidade este 

livro trás o número de quatro. Já no sitio http://www.johnpratt.com/items/mancala/giuthi.html se refere a seis 

peças por cavidade. 

http://www.johnpratt.com/items/mancala/giuthi.html
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vazia no seu próprio território. Desta maneira poderá apanhar todas as peças na cavidade 

frontal do outro jogador e se a casa seguinte (no sentido em que estava movimentando as 

peças) estiver vazia também pode pegar as peças da cavidade seguinte. Desta forma, quando 

uma última peça é colocada em uma cavidade vazia no lado que pertence ao jogador em 

questão ele pode recolher essa última peça como as da cavidade que esta na mesma direção 

que antes estava vazia e se a casa seguinte estiver vazia (a do seu território) pode recolher as 

peças da cavidade frontal do outro jogador. Esta sequência acontece enquanto existirem 

cavidades vazias no seu lado e se encerra quando encontra uma cavidade com peças no seu 

território ou a cavidade correspondente do outro jogador estiver vazia. Termina o jogo quando 

não se pode realizar jogadas de acordo com as regras. As peças que sobram nas cavidades são 

recolhidas de acordo com seus jogadores, ou seja, cada um fica com as peças do seu 

lado/território. A complexidade de regras da dinâmica do Giuthi demonstra o grau de 

sofisticação que o mancala atingiu, representando o quanto estas sociedades possuem 

conhecimentos estruturados. 

Os enredamentos das regras do mancala, muitas vezes demonstram na sua leitura 

inicial, um grau de complexidade. Desta forma, torna-se necessário que o entendimento da 

regra seja feito a partir da combinação entre leitura e prática. Durante a pesquisa de campo foi 

estudado e discutido algumas das concepções que circundam os jogos das sementes africanos, 

porém o grau de complexidades das regras dificultou seu entendimento apenas com a leitura. 

Alguns alunos frisaram a necessidade dessa associação com a prática do jogo para a 

compreensão das regras. A estudante Daniele Andrade, por exemplo, relatou que foi muito 

interessante “jogar o mancala, pois mesmo tendo pesquisado e debatido a respeito, “foi na 

hora do jogo que pode entender realmente o jogo”. A importância desta relação, teoria-prática 

se destaca, também, na opinião de Laura Santos, pois esta aluna “achava que o jogo fosse 

difícil e chato”, porém com a prática admite que aprendeu a jogar e achou “bem legal”. 

Thiago Neves confessou que ficou “curioso em aprender a jogar, depois de tantas semanas 

aprendendo sobre o jogo e realmente sem entender a maneira de jogar.” Este estudante 

completa sua fala admitindo ter “aprendido na prática” as regras do Kalah. È isso que se 

entende por aprendizagem iniciática, o aprender também fazendo, interelacionando teoria e 

prática. 

Isto está posto na lógica vygotskyana quando da análise entre regras e imaginário. A 

pesquisa apontou para a direção de que a unidade entre regras e imaginário ao jogar o 

mancala somente aparece no ato prático, ainda que seja necessário o estudo das regras 

anteriormente. Os estudantes não entenderam somente as regras ao jogar, como as falas acima 
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mencionam, pois, como se verá abaixo, a compreensão completa do significado do jogo 

emergiu com a prática. 

 

3.4. O MANCALA NA ESCOLA: FRUTOS DE UMA EXPERIÊNCIA DE 

APRENDIZAGEM MEDIADA 

   

A pesquisa de campo da dissertação: procedimentos, etapas e descobertas 

 

Do conhecimento do mancala ao trabalho artístico 

       

                 Por seu caráter de síntese é interessante iniciar o relato dos procedimentos e etapas 

da pesquisa realizada para essa dissertação a partir de uma reflexão feita por Daniele Andrade 

de Jesus, aluna participante da experiência realizada: 

 

“As etapas foram certas, foram etapas construtivas, a senhora soube conciliar uma 

coisa com a outra. A senhora pegou um jogo, primeiro me perguntei o que tinha 

haver com a dependência, mas aí eu pude entender a parte da matemática, da 

história, da geografia, matemática não, filosofia, quer dizer cada matéria, a senhora 

soube tirar um pouquinho de cada uma e associar. Pegou uma coisa para que 

servisse pra tudo. No primeiro dia perguntou quem sabia, viu que ninguém sabia 

nada, pediu pra gente pesquisar, cada um. Teve o debate pra todo mundo poder 

entender, aprender, cada um ter suas opiniões. E depois, com a construção dos 

tabuleiros, quando agente foi jogar e a senhora trouxe o da senhora pronto agente 

pode ver os erros da gente, os acertos. E daí agente pode ter uma conclusão formada 

na cabeça.” 

 

O procedimento inicial previsto para a primeira aula deveria ser uma apresentação 

profissional da pesquisadora e do projeto para, em seguida, discorrer sobre o tema jogo e 

educação. Porém, uma suposição de que a aplicação de um questionário de sondagem 

provocasse impacto mais atraente do ponto de vista de despertar o interesse dos(as) estudantes 

pelo tema da pesquisa mudou a ordem estabelecida previamente. Neste novo direcionamento 

a apresentação profissional acompanhada de exposição da proposta da pesquisa e a preleção 

introdutória sobre jogos e educação ficaram para segundo plano sem, contudo, perderem por 

completo sua importância. Na nova perspectiva, o questionário de sondagem se tornou o 

instrumento que iniciou o processo de investigação.  

Como foi visto no capítulo dois, após o questionário se realizou um diálogo com os 

estudantes sobre as respostas aos mesmos e um debate sobre o que pensam a respeito das 

reflexões sobre a escola, pedagogia e educação feita pelos alunos foram trabalhadas no 

segundo capítulo. Assim sendo, nesta parte da dissertação se procede uma análise das 
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reflexões iniciais dos estudantes relativas às suas representações sobre a África, oriundas do 

questionário de sondagem e do diálogo acontecido após esses exercício. 

O questionário de sondagem consistiu em quinze questões sobre o mancala. A 

primeira dessas questões buscava saber se os alunos possuíam alguma informação sobre o 

mancala. Em caso de negatividade desse primeiro questionamento o aluno seria levado a 

ignorar as questões subsequentes, pois versavam sobre o que achavam do jogo, pressupondo 

um grau de conhecimento a respeito. No caso de a resposta ser de desconhecimento do jogo 

o/a aluno/a é remontado a responder apenas as duas perguntas finais que direcionava o 

questionamento para a intuição do entrevistado, buscando saber se o termo mancala sugeria 

alguma idéia, imagem ou lugar. Dos dezoito questionários respondidos todos tiveram uma 

resposta negativa a respeito do conhecimento do mancala, sequer ouviram algo a respeito.  

Sendo assim, o questionário se direcionou para as questões quatorze e quinze, 

intentando buscar pistas do imaginário imediato que o termo mancala sugeria aos estudantes. 

Neste procedimento obtiveram-se algumas curiosidades, exotismo e (pré)conceitos  

merecedores de serem pontuados. A questão quatorze se refere às impressões que o termo 

mancala evoca, instigando aos estudantes a realização de associações. Houve respostas que 

associaram o termo mancala como sendo algo da África e a justificativa se deu em função da 

fonética ou da “pronuncia” como responderam. Caso a ser destacado, foi uma associação 

especial feita por um dos estudantes que relacionou o termo mancala com a África por ser 

considerado, nas suas palavras deste, “um nome medonho”. Alguns cogitaram analogia com a 

cultura afro-descendente expressada em tom pejorativo: “ser coisas de santo/de macumba”. 

Nos demais casos a associação não remontou à África tomando rumos diversificados tais 

como um talismã, uma cidade pequena, algo pesado, nome de vírus, uma mandala, esta 

coincidindo com as respostas dadas no projeto escolar de 2007. Um diferencial nessa 

sondagem é que, nas associações elaboradas, a África aparece ao contrário da experiência de 

2007 em que não constou. 

A questão quinze é mais incisiva, pois aborda diretamente o lugar que o termo 

mancala remete. Neste aspecto, quando a questão é instigadora de uma resposta, houve uma 

maioria de associações que apostavam ser o lugar do mancala a África. Estas associações 

vinham acompanhadas de comentários sobre o continente africano sustentados em 

estereotipias, como se pode conferir nos exemplos a seguir: “a África como local de pessoas 

necessitadas”, “lugar que lembra santos ou macumba”. A idéia de ser a África “um local de 

coisas medonhas” é retomada na escrita dessa última questão. Houve também uma associação 

particular do mancala ao Egito, e este lugar como um lugar distante, como se apartado da 
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nossa realidade. O Egito é nesse depoimento “algo muito distante de nós”. Por último, a idéia 

da confusão com a mandala aparece quando se remontam ao lugar do mancala como sendo o 

oriente e a Índia. 

No encontro inicial foi proposta pela pesquisadora uma pesquisa sobre o mancala para 

ser feita em casa individualmente, para tanto foi distribuído um roteiro que orientasse a coleta 

de dados. As informações coletadas deveriam servir de base para discussão e cruzamento de 

dados na aula seguinte, considerada a próxima etapa da investigação. A etapa a turma foi 

dividida em quatro grupos contendo de quatro a cinco componentes. O objetivo era 

proporcionar uma discussão entre os membros de cada grupo sobre os dados coletados 

individualmente. Tratou-se de partilhar o conhecimento adquirido para, posteriormente, fazer 

a sistematização coletiva das informações, que se denominou de tabulação parcial dos dados. 

A meta foi realizar uma discussão entre os membros de cada grupo e, em seguida, ampliar 

para toda a turma. Desta forma se estabeleceu uma sistematização das informações elaborada 

pelo coletivo da turma. A discussão ultrapassou o individual para um dialogo entre membros 

de um mesmo grupo e depois entre grupos, ou seja, toda a turma. Os grupos chegaram a uma 

sistematização parcial e as apresentaram ao conjunto da turma. O objetivo desse procedimento 

foi perceber as diferenças e convergências dos conteúdos pesquisados pelos diferentes grupos 

e com isso confeccionar a tabulação final como elaboração da turma. Portanto, a tabulação 

final conteve todas as informações encontradas e discutidas.  

Essa atividade se mostrou mais complexa do que o planejado, pois não foi possível 

realizá-la por completo na aula programada para sua execução. Em função disso, surgiu uma 

solução apresentada pelo coletivo dos estudantes, qual seja, marcar um encontro virtual 

através do programa de conversação imediata, o MSN, com a finalidade de continuação dessa 

atividade
51

. Nos dias 10 e 11 de agosto estivemos conectados virtualmente trocando 

informações sobre o mancala. Neste momento a pesquisadora se tornou aprendiz e os 

estudantes os mestres. O efeito desse procedimento resultou em muitas descobertas sobre 

jogos de tabuleiro africano que ultrapassou o modelo mancala, possibilitando visualizar um 

quadro de variedade de jogos que a cultura desse continente produziu e o quanto isso era 

desconhecido pela educação. No mesmo sentido de descobertas inovadoras, essa conversa 

pela internet trouxe questões relevantes sobre a África e sobre comportamentos, como a 

tolerância. Esses conteúdos permearam os encontros posteriores, principalmente os que foram 

virtuais. O aprendizado na forma virtual se fez de uma maneira muito dinâmica, pois todo o 
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 Sigla que se refere a uma série de iniciativas da companhia Microsoft, a exemplo do portal de conteúdo e 

entretenimento, como também um programa de conversação (Messenger). 
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processo foi de muita troca, de inter-relações. Os encontros virtuais não tiveram grande 

presença do ponto de vista quantitativo, pois apenas sete alunos estiveram „on line‟ 

participando das discussões. Entretanto, isso catalisou uma aproximação entre os participantes 

da conversa.  

A utilização da comunicação via internet adiantou o trabalho de tabulação dos dados, 

assim como foi importante para sedimentar as relações inter-pessoais que se estabeleceram a 

partir desses encontros. Entretanto, esse recurso apresentou limites quanto à disponibilidade 

de tempo, de recursos, de agilidade e, em certa medida, de concentração no objeto do nosso 

trabalho. Ficou constatado que o fato de se ter um mundo de informações e possibilidades 

pode, em alguns momentos, desviar o foco e o objetivo do trabalho. Desta forma, o terceiro 

encontro presencial foi destinado à sistematização das informações do coletivo da turma e a 

discussão de possibilidades de recursos e a distribuição das tarefas para a construção dos 

tabuleiros no encontro presencial seguinte. 

A construção dos tabuleiros se processou de maneira criativa, com colaboração de 

todos os presentes, logo em um sistema de cooperação. Interessante destacar que nesta 

atividade se pode notar a participação de alguns alunos que, até então, permaneciam apáticos 

quanto às propostas de atividades oferecidas anteriormente. Isso pode ser percebido 

fundamentalmente na observação da dinâmica corporal, pois se processou de outra maneira os 

movimentos corporais dos alunos referidos, podendo ser demonstrado a partir do seguinte 

relato: apesar de mantermos, desde os primeiros encontros, uma arrumação de sala 

diferenciada do padrão de cadeiras enfileiradas, gerando assim uma motivação para 

aproximação entre os envolvidos nas atividades, os estudantes mantinham uma rigidez 

corporal definida pelo não movimento e flexibilidade diante das propostas de atividade que 

preconizassem o fazer junto, compartilhado.  

Nesse sentido, a atividade artística de criação dos tabuleiros elucidou outra dinâmica 

motivacional. O trabalho prático de fazer com as mãos e o esforço para a criatividade 

estimulou a expressão no sentido amplo, ou seja, a aprendizagem se processou em vários 

campos: relacional, motor, cognitivo e afetivo. Não que esses aspectos possam acontecer 

separadamente, mas a questão é que, na atividade artística, foi possível constatar outra 

dinâmica, analisada a partir da expressão física, criatividade e doação para o trabalho. Neste 

sentido, os estudantes provaram variadas formas de lidar com o espaço da sala de aula, 

estabeleceram realizações e transformações de acordo com seus próprios ritmos, ou seja, o 

princípio da autonomia se manifestou com maior evidencia nessa atividade.  
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A expressão corporal desses estudantes quando sentados ao chão, nas cadeiras, nas 

muretas, deitados no banco, agachados, pernas dobradas e ocupando todos os espaços 

evidenciava a liberdade que sentiram, assim como a maneira de cada um ser, tão diferentes e 

ao mesmo tempo tão próximos. Durante a atividade de construção dos tabuleiros o principio 

de completude, de integração, de transformação, de movimento se fez presente no espaço 

escolar, onde aconteceu esse processo de aprendizagem.  

 

 

 

Construção dos Tabuleiros 

A Arte nos Tabuleiros 
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Essa situação teve continuidade na atividade seguinte que consistia em utilização dos 

tabuleiros para a prática do jogo. No exercício do ato de jogar o mancala, as dimensões 

corporal, afetiva e cognitiva foram desenvolvidas concomitantemente, buscando uma 

diferenciação do que normalmente acontece em sala de aula, ou seja, o individuo 

fragmentado. Partiu-se do pressuposto de que, na forma fragmentada do processo de 

aprendizagem, uma dimensão é mais exigida que a outra, ocasionando possíveis 

desequilíbrios no desenvolvimento da atividade. Desse modo, atividades relacionadas a uma 

ação onde aprender e interagir integralmente no processo de aprendizagem se torna essencial 

para o desenvolvimento e formação humana. Para Maria da Glória Lopes, os modelos 

tradicionais de ensino não são atraentes, pois os educandos desejam participar, questionar e 

atuar (2005, p. 22). As aulas unicamente expositivas não respondem as demandas desses 

estudantes. 

A idéia aqui levantada é que o trabalho de construção de tabuleiros para os jogos 

mancala se mostrou eficaz por conter estímulos relacionados à confecção, criação e escolha, 

pois isso permitiu uma movimentação corporal diferenciada dentro do ambiente escolar. Os 

Construção dos Tabuleiros – Mudanças Corporais 
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resultados dessa ação apareceram nas mudanças comportamentais, na compreensão dos 

conteúdos, conceitos e valores éticos que lhes foram sugeridos desde o primeiro encontro. Nas 

palavras da aluna Gilmara Santos de França, que participou da experiência, pode se constatar 

o raciocínio acima formulado:  

 

“Professora, no início, assim, eu tive, mais ou menos, um preconceito em relação, 

porque no meio de tanta coisa só pra jogar um jogo. Aí depois com os fundamentos, 

os estudos, as teses, aí eu pude perceber que além de tudo, além daquele tabuleiro 

havia muita coisa escondida. Além do nome, da origem, das espécies, das etnias, 

sei lá. Aí então eu pude perceber que é importante pra gente conhecer a história do 

mancala, porque são os nossos antecedentes, podemos dizer assim, que são os 

africanos. É uma origem, assim que nem no Brasil que tem muitas pessoas. É tipo 

assim tem muitas sementes que são do Brasil aí vão pra Portugal, dizem que é de 

Portugal, mas, na verdade, é do Brasil. E a mesma coisa aconteceu com o mancala, 

muitas pessoas falam que a origem é árabe, mas, na verdade tudo começou na 

África. Então, é um rouba, rouba de etnia que agente precisa saber realmente o 

fundamento. Foi assim que eu descobri em relação ao pequeno tabuleiro”   

 

 

A construção dos tabuleiros contou com a dinâmica própria da escola pública, ou seja, 

todos os materiais utilizados foram providenciados e trazidos pelos estudantes. As 

implicações se fizeram sentir no material utilizado pelos alunos, predominando o isopor, 

portanto, este processo criativo não contou com diversidade de materiais, nem com a mistura 

entre eles. No entanto, apesar das restrições no que diz respeito a arriscar possibilidades na 

combinação de recursos, a arte, entendida como noção estética, expressa nos enfeites, 

caracterizaram os tabuleiros construídos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Materiais Utilizados para Construção dos Tabuleiros 
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Descobrindo a essência do mancala através do ato de jogar  

 

O procedimento considerado capital no processo de investigação foi a prática do jogo 

mancala. A lógica da metodologia foi desenvolvida no sentido de preparação para esse 

momento, considerado o âmago da pesquisa. Nesta atividade central da investigação os 

alunos, em sua totalidade, deveriam experimentar maneiras de se jogar mancala a partir das 

regras que foram investigadas. Antecedendo a ato de jogar, foi apresentado as variedades de 

tabuleiros disponíveis, incluindo os modelos criados pelos estudantes, acrescido de outros 

trazidos pela pesquisadora.  

Inicialmente comentou-se a respeito da diferença cultural expressada na estética dos 

tabuleiros presentes, assim como os visualizados por imagens adquiridas na pesquisa virtual 

realizada pelos alunos. O conceito de diversidade foi discutido com maior profusão uma vez 

que o recurso imagético dos diferentes tabuleiros permitiu apreender o particular e o universal 

na cultura africana. Corroborando assim com a forma concebida por Munanga, para o qual a 

compreensão de “diversidade não constitui um fator de superioridade e inferioridade entre os 

grupos humanos, mas sim, ao contrário, um fator de complementaridade e de enriquecimento 

da humanidade em geral”. (MUNANGA, 11. In: MUNANGA, 2008).  

A reflexão centrada no par dialético unidade-diversidade a partir das imagens de 

tabuleiros cumpriu uma etapa de conhecimento do mancala e das primeiras aproximações 

desse jogo com a cultura africana. A partir desse trabalho se efetivou a prática do jogo. O 

passo inicial foi a escolha de uma das modalidades das regras pesquisadas, neste caso se 

optou pelo modelo Kalah, por ser considerado o mais simples. Para este procedimento de 

investigação se utilizou de uma ficha de observação omo instrumento de coleta de dados a 

partir da observação das jogadas e posturas dos jogadores. Este modelo de ficha foi utilizado 

Tabuleiros construídos 
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tanto para o jogo na modalidade de jogadores individuais como também para a modalidade de 

jogadores em grupo.  

Neste procedimento de investigação algumas categorias em forma de nove pares 

antitéticos se constituíram como referenciais para a observação. São eles: concentração-

dispersão, antecipação-voluntariedade, lógico-empirismo, cooperação-disputa, prudência-

ansiedade, lentidão-rapidez, contribuição-captura, estímulo-tédio, doação-vencer. O trabalho 

se organizou com a formação de sete duplas que praticaram o jogo. Foi observada, durante a 

prática do jogo, uma dupla por vez, valendo a ressalva de que cada dupla jogou o mancala em 

quantidade superior a duas vezes. 

Na observação se destacaram elementos expressos em ordens de categorias. A 

categoria concentração prevaleceu à distração, pois apenas uma dupla mostrou tendência à 

dispersão. No par antecipação-voluntariedade se estabeleceu uma tendência tensional, ou seja, 

não houve uma prevalência de uma categoria sobre a outra no conjunto das duplas 

observadas. Do mesmo modo, o par lógico-empirismo, manteve situação tensional, mas com 

relativa predominância para o lógico. Em relação ao par cooperação-disputa, a cooperação 

prevaleceu. No pares prudência-ansiedade e lentidão-rapidez foi observada uma tendência, 

qual seja, prudência e lentidão estavam presentes em todas as duplas, sendo que ansiedade e a 

rapidez aparecem apenas uma única vez em duplas distintas. O par contribuição-captura 

apareceu de forma tensional em apenas uma dupla. No mesmo sentido, o termo captura, 

aparece prevalecendo, também, em apenas uma dupla. Neste aspecto, a característica da 

contribuição dominou a maioria das partidas entre as duplas. Nas categorias estimulo-tédio se 

sobressaiu o estimulo, apesar de uma das duplas apresentarem os dois elementos em 

equivalência. Mesmo assim o tédio foi uma característica presente apenas no inicio do jogo 

desta dupla, na sequência do jogo os participantes se envolveram no processo passando a 

prevalecer o estímulo. Na relação doação-vencer foi destacado a doação como elemento 

dominante entre os jogadores, apesar de alguns participantes evidenciarem o principio de 

vencer. 
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Numa tentativa de síntese se pode alentar que a tendência para as categorias centrais 

cooperação e doação prevaleceu nessa experiência com os jogos mancala. No entanto, entre 

as duplas, não deixou de haver expectativa de vencer. Nota-se, desta forma, que as 

concepções ocidentais de ganhar-perder não deixaram de estar presentes, mesmo em uma 

modalidade de jogo cujo principio é o da semeadura, ou seja, da doação e cooperação.  

Outro procedimento utilizado na atividade de jogar o mancala foi a prática entre 

grupos. Para tanto se constituiu quatro grupos na turma, portanto foram realizadas duas 

partidas, cada uma com dois grupos que praticaram o jogo em lados opostos. Os mesmos 

pares de categorias foram utilizados na observação a partir de um modelo de ficha idêntico ao 

anterior. Nas observações feitas por essa experiência, as características e tendências 

apresentadas nos jogos em duplas se repetiram entre os quatro grupos, salvo um fato 

significativo que diferenciou o comportamento de um grupo do outro. Essa diferença 

significativa entre os grupos consistiu no fato de que, apesar de se esperar que a prática em 

grupo favorecesse a ação em conjunto para elaborar as estratégias das jogadas, isso não 

aconteceu em um dos grupos. Ao contrário, neste grupo se apresentou o paradoxo de um 

conjunto jogando individualmente, ou seja, os componentes do grupo não discutiram nem 

A prática do Jogo - Duplas 
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combinaram entre si suas ações. Enquanto que no outro grupo parceiro de partida se deu o 

oposto, ou seja, as jogadas eram antecipadas por consultas entre seus membros. No primeiro 

grupo, aquele em que se observou o paradoxo, predominou a tensão entre os pares 

antecipação-voluntariedade, cooperação-disputa, contribuição-captura, sendo suas ações 

conduzidas prioritariamente pela perspectiva de vencer.  

No segundo grupo se pode constatar, também, a presença de tensões, especialmente 

entre os pares prudência-ansiedade, lentidão-rapidez, contribuição-captura. Em relação aos 

demais pares o predomínio se estabeleceu na concentração, lógica, cooperação, estimulo e 

doação. O tédio foi notado em um único componente de um dos grupos. Neste grupo, mesmo 

prevalecendo elementos como cooperação e doação o sentido de vencer permeou todas as 

partidas. Essa lógica de vencer em certo ponto se tornou um estimulo para alguns 

participantes, que a expressaram da seguinte forma: “quando se perde dá vontade de jogar 

novamente”. Isso pode ser demonstrado em algumas falas como as seguintes: “Eu foi semear 

e Daniele só ganhava” (fala da estudante Daiane Andrade de Jesus) e “Agente usava uma 

tática de semear, mas, ao mesmo tempo de ganhar o jogo.” (fala da estudante Gilmara Santos 

de França). 

 

 

  

  

 

 

Nessa experiência de aprendizagem se constatou o conflito entre uma perspectiva 

ocidental de jogo vinculada ao par ganhar-perder e outra dos jogos africanos que versam outra 

ótica, a de que ninguém perde. A principio foi difícil para os alunos compreender essa lógica 

de jogar com alguém e não contra alguém, de oportunizar um recomeço. As perguntas que se 

faziam presentes em relação a estes valores postos nos jogos mancala eram: Como jogar no 

A prática do Jogo - os Grupo 
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sentido da contribuição? Qual a finalidade de um jogo senão „ganhar‟? Como, a partir 

somente das regras, estabelecer a finalização do jogo? Como abandonar a lógica de captura 

das sementes? Essas, entre outras, foram dúvidas que acompanharam todo o percurso 

investigativo. Tendo isso em conta, foram necessárias várias partidas e jogadas na tentativa de 

compreensão desses jogos na perspectiva africana, a do recomeço. Posterior a essa 

investigação, oficinas foram elaboradas e executadas nesse sentido, o da busca da perspectiva 

tradicional africana desses jogos em contraposição à apropriação ocidental que dele se possa 

fazer. Uma problemática a investigação trouxe à tona como trabalhar o mancala tendo em 

conta a contraposição entre essas duas perspectivas, ou seja, de que forma superar a tendência 

ocidental para que possa emergir a africana? Essas respostas ainda não puderam ser dadas 

satisfatoriamente nesta pesquisa, porém algumas considerações podem ser proporcionadas, a 

exemplo de que nas regras presentes nas traduções de livros e manuais sobre o mancala a 

lógica do ganhar-perder esta posta. A tendência é que os leitores se guiem por essa ótica, mas 

a lógica do semear/cooperar está também lá, nas regras, e percebê-la é o exercício de 

desconstrução do pensamento e valores que aprisionam. 

A estruturação de pensamento em que o trabalho investigativo foi pautado segue a 

idéia de perceber rupturas e mudanças a partir do conhecimento de novas ou ocultas, no 

sentido de não divulgadas, lógicas culturais. Portanto, o estudo sobre os jogos de tabuleiros de 

origem africana se tornou um mote para um desafio maior que o próprio conhecimento desses 

jogos, qual seja, descobrir a articulação entre o aspecto objetivo e o significado que trazem 

esses jogos a partir da concepção que apresentam. Ao mesmo tempo, refletir uma 

compreensão dos sujeitos da pesquisa a partir de suas relações com a cultura em que estão 

imersos. Em outros termos, perceber a partir dos referidos jogos outra concepção de mundo 

ocultada pela cultura predominante se prefigurou como fundamental nessa pesquisa. 

Compreender que outras concepções de mundo estão inseridas na história da 

humanidade significa “a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade 

e inferioridade entre grupos humanos” (MUNANGA, 2008, 13). Respeitando a lógica da não 

hierarquização entre as culturas Maria José Lopes da Silva chama atenção para a necessidade 

de “reconhecer a África como uma das matrizes legítimas da cultura humana, em geral, e da 

brasileira, em particular, sem fazer referência apenas à permanência de algumas „marcas‟ 

restritas à esfera da música, da dança, da comida etc., e enfatizadas por seu „exotismo‟”(2008, 

p. 123). A utilização dos jogos aqui apresentados se torna importante levando em 

consideração essa concepção tratada por Silva. Neste sentido, os jogos mancala aparecem 

como uma alternativa de abrangência para os estudos de África, no sentido de rompimento 
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com o hegemônico em se tratando desta temática, ou seja, a utilização de elementos ligados a 

uma tendência estereotipada sobre a cultura africana que a restringe a culinária, musicalidade 

e danças tribais, o colorido das roupas, a magnitude e exuberância das savanas, das florestas e 

desertos.  Desta forma, os referidos jogos aparecem como uma linguagem com capacidade de 

proporcionar ultrapassagem desses limites e abrir portas para outras formas de olhar a cultura 

africana. Por isso que se sustenta aqui a idéia de que o mancala é passível de ser um 

componente mediador capaz de estimular novas representações sobre a África. 

 

A associação do mancala com a cultura e história africana feita em sala de aula 

 

O procedimento de conclusão da investigação foi um exercício de associação do 

mancala com a história e cultura africana e afro-brasileira. Foi visto que o procedimento 

inicial da pesquisa se propôs trabalhar a mesma questão, mas em caráter introdutório, em 

sistema de sondagem, onde se utilizou questionário apropriado. Naquele momento interessava 

saber dos estudantes se tiveram, anteriormente, algum contato com o mancala e ao mesmo 

tempo fazer um exercício de associação livre, para daí extrair representações iniciais que 

serviram de base orientadora para que a pesquisadora tivesse em mãos elementos que 

expressassem as visões de África dos estudantes. 

Neste procedimento final, de associação, entram dois elementos diferenciadores. 

Primeiramente, os estudantes já conhecem o mancala, tanto através de pesquisa realizada 

como pela prática de jogar. Em segundo lugar, a associação realizada contou com intervenção 

da pesquisadora que trouxe subsídios complementares da história e cultura africana. Assim 

sendo, tratou-se de uma aprendizagem em outro nível de conhecimento. Antes da intervenção 

da pesquisadora, propôs-se aos estudantes, agora munidos de conhecimentos teóricos e 

práticos do mancala, a realização de uma apreciação sobre a relação dos jogos mancala com a 

história e cultura africana. Na continuação da atividade a pesquisadora elaborou um quadro 

com elementos de conteúdos de história e cultura africana, da questão sobre pluralidade e 

unidade presentes na cultura africana e a relação disso com as diferentes modalidades desses 

jogos. Por fim, da relação da história do mancala com a do Brasil.  

A seqüência dos conhecimentos apresentados na associação realizada obedeceu a 

seguinte lógica: apresentou-se uma determinada concepção da história, cultura e geografia do 

continente africano e sua interface com os jogos das sementes. Isto foi feito em forma de 

exposição dialógica entre a pesquisadora e os estudantes. Esta exposição teve alguns eixos 

norteadores baseados em temáticas da história da África. 
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Como encerramento dos trabalhos se processou um procedimento avaliativo em forma 

de oralidade envolvendo todos os participantes da pesquisa. A intenção era que fossem 

percebidas pelos sujeitos dessa pesquisa, no decorrer do processo de investigação, mudanças e 

permanências corporais, comportamentais e de concepções. Este sistema de avaliação teve 

como diretriz a percepção e discussão sobre as transformações que se processaram em cada 

sujeito e no conjunto. Nesse sentido, partimos para uma formação de roda onde a 

corporeidade pode ser vista e todas as falas ouvidas. Falas essas percebidas nos corpos 

daquele que pronunciava e do que escutava. 

O dialogo versou sobre a experiência vivenciada desde o primeiro encontro, 

relembrando os depoimentos iniciais e de como se encontravam nessa última atividade, 

centrado na questão relativa às quais descobertas foram feitas ao jogar o mancala. Não 

obstante, também se levantou questões sobre o resultado da experiência alentando para a 

percepção que tiveram da forma como foram organizadas as etapas desse estudo e como 

sentiram as atividades práticas. Dedicou-se uma atenção especial a avaliar a questão da 

relação entre a África e o mancala, no sentido de como isso permitiu perceber conceitos que 

se firmaram ou foram reformulados. Por fim, debateu-se o que foi observado nos colegas e em 

si mesmo.  

 

Permanência e transformação após um processo educacional de aprendizagem mediada 

 

No começo desse trabalho foi descrito as impressões iniciais dos sujeitos da pesquisa 

sobre o continente africano. Naquele primeiro momento, emergiu uma representação de uma 

África “medonha”, de miséria, fome, guerras, tribal, atrasada, de macumba, da AIDS e 

epidemias. Uma visão estigmatizada, para lá de estereotipada. Esta forma representacional da 

África apresentada pelos estudantes estava lastreada na redução conceitual de que se tratava, 

para alguns, de um país. Esta diminuição conceitual da geografia da África é equivalente ao 

mito da aistoricidade africana. A introdução dos jogos da família mancala, em um processo 

de aprendizagem educacional se deu nesse quadro de desinformação/deformação sobre a 

África. 

O mancala se revelou um componente cultural que possibilita novas leituras sobre a 

história e cultura africana, uma vez que permite uma estruturação teórica do conhecimento 

sobre este continente. Esses jogos possuem a potencialidade de ser membro próprio da cultura 

africana, mas também apresentam características inerentes dos jogos em geral tais como 
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desenvolvimento da motricidade, suporte metodológico para o processo de aprendizagem, 

caráter socializante, estimulo da autonomia e abrangência corporal.  

Um importante fator merece destaque quando se relaciona o mancala com a África, a 

saber, os africanos e a produção do conhecimento, pois este jogo é resultado histórico dessa 

capacidade humana. O mancala como produção estruturada do conhecimento africano desfaz 

a idéia de uma África sem historicidade, estagnada no tempo. Essa África que é divulgada e, 

muitas vezes, aceita socialmente, tende a se romper quando experiências de aprendizagem 

desse tipo são efetivadas. 

Esses jogos também abrem uma perspectiva de compreensão de que ensinar/conhecer 

a África requer enfrentar o mundo das aparências midiáticas e preconceituosas e 

reaprender/reconhecer a sua história. Rever a historicidade da África é refazer a história da 

humanidade como vista até então. Portanto, o estudo da história da África, na forma de 

aprendizagem analisada nessa dissertação, compreende a sua importância para a história da 

humanidade. Os jogos mancala se apresentam como um suporte para estes estudos por 

oferecer essencialmente a qualidade dinâmica da universalidade e singularidade africana. 

A pesquisa pode observar que a visão inicial sobre a África assinalada pelos 

envolvidos na pesquisa foi a cada encontro se modificando, tomando outros contornos, 

aparências e significados. Para exemplificar esta ruptura vale reproduzir alguns escritos e 

falas dessas alunas e alunos.  

Tiago Barbosa Venas, aluno do 3º ano do ensino médio, tinha a idéia, antes de 

conhecer o mancala, “que a África era o país mais pobre onde se concentrava o maior índice 

de pessoas com fome, e a miséria constante em lugares de seca”. Depois de sua participação 

na pesquisa, o seu depoimento é que “conhecimento nunca é demais, temos sempre que nos 

atualizar sobre as histórias do mundo”. E se referiu ao conjunto das atividades como “uma 

experiência nova onde conseguimos aprender um jogo, onde nunca passou pela minha cabeça 

que existia. Conhecemos uma nova cultura de um país diferente.” Sobre o jogo mancala 

menciona ser “um jogo louco, que vicia, pois desde que conheci não consegui parar de jogar.” 

E sobre as descobertas a partir da experimentação do jogo seu relato foi: “vi que se espalhou 

no Brasil, pois no site onde jogo mancala tem pessoas do mundo todo”. 

Tiago Venas, desde o primeiro encontro, demonstrou bastante curiosidade pelo tema. 

Não aguentando esperar a sua pesquisa para saber do que se tratava o termo mancala, usou a 

tecnologia para ter respostas. Sua ação foi telefonar para um amigo e pedir para que 

pesquisasse o termo e ao final da aula ele apresentou o significado do mancala. Vale ressaltar 

que este aluno e outro de pré-nome Diego foram os que mostraram mais presteza em relação 
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ao domínio das regras do Kalah
52

. No dia da prática do jogo eles se mostraram disponíveis 

para ensinar as regras aos demais colegas. Neste ínterim, é importante evidenciar uma aluna 

de pré-nome Daniele que aprendeu a jogar de forma muito rápida, tornando-se uma 

divulgadora da concepção do jogar africano. Outra aluna de pré-nome Gilmara, também se 

destacou neste aspecto.  

Agatha Adrielle Alves Damasceno, aluna do 2º ano, se referiu a África como “um país 

que a miséria domina, um país negro, com taxa de mortalidade alta, que contém mais 

aidéticos do mundo. Existem também leis rígidas.” Já, no último encontro sua referencia a 

África era “que apesar de tudo os africanos tem sua cultura que é muito interessante.” 

“Um país onde a maioria são negros”, alusão da África feita por Edilaine Conceição 

Tomaz, estudante da 2ª série do ensino médio. Para Daiane Andrade, também cursando o 2º 

ano, a África como sendo “o país africano é um lugar de muitos sons, um país de várias 

culturas, danças e entre outros. É um continente que tem mais aidéticos.” 

Percebe-se diante de tais falas que questões elementares são desconhecidas pelos 

discentes, a exemplo da predominância de conceitualização da África como país. Mesmo 

quando existem tentativas de associá-la a um continente essa categorização vem mesclada 

paradoxalmente a informação de país, como na fala de Daiane acima. 

Outros alunos abandonaram essa lógica de referência da África como país, 

demonstrando certo avanço neste sentido. No entanto, as impressões de pobreza, miséria, 

exotismo e guerras permanecem de tal maneira que esses atributos parecem ser exclusivos da 

África. O estudante Alfrede Brian, por exemplo, faz um depoimento que exemplifica essa 

tendência, para ele “existem confrontos entre tribos extremamente violentos, tentando 

dominar o inimigo por questões geográficas e principal política, não levando em conta o 

próximo; a África possui várias florestas e animais magníficos e possui uma grande 

quantidade de minérios em seu subsolo.”. Os discentes Diego Cerqueira e Thiago Santos 

Neves argumentam, respectivamente, que “a miséria, a pobreza, o alto índice de 

mortalidade infantil, o continente com maior percentual de pessoas com aids do mundo. 

Tem países com leis severas contra o homossexualismo sendo que se uma pessoa tiver este 

tipo de relação pode até ser presa com pena de morte, um continente com um dos maiores 

regime militares que foi o apartheid." E “que era muito rico e ao mesmo tempo pobre, rico em 

cultura, em caridade, em compaixão e pobre em dinheiro, em saúde, alimentação e 

principalmente em educação.” 

                                                 
52

 Um dos jogos da família mancala, procedente do norte da África. 
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Observa-se que, em certa medida, mesmo existindo algum avanço relacionado à 

percepção de África como área de minerais, de cultura, existe o domínio de conceitos 

relativos ao exotismo, a predominância da pobreza e a estagnação africana. A única menção 

mais abrangente, no sentido de aproximação com o rompimento do que foi visto até este 

momento, e que justapôs a África com a história da humanidade foi a de Daniele Andrade que 

a percebeu como um “local com diversidade em pessoas, com muitas culturas diferentes. A 

África, como todo lugar, tem igualdades sociais e cidadãos com direito à moradia e bem estar 

e direito de viver e morrer no seu lugar de origem.” Porém, ainda integra a África como “um 

continente com grande extensão de comprimento, largura, habitantes, principalmente 

aidéticos”. 

No questionário final realizado no último encontro, algumas mudanças de concepção 

foram percebidas nas respostas dos envolvidos na pesquisa. Agatha Damasceno escreveu que 

“apesar de tudo os africanos tem sua cultura que é muito interessante.” Laura Loterio dos 

Santos mostrou que adquiriu “a curiosidade de aprender mais sobre a história da África”, já 

em Diego Cerqueira foi despertado o “interesse em saber como vivem, a riqueza. Como os 

tipos de tabuleiros dizem muito sobre uma região.” Thiago Neves se interessou em aprender 

“um pouco mais sobre a cultura africana.” 

A estudante do 2º ano, Gilmara Santos França, escreveu que as atividades realizadas 

com o jogo mancala a fizeram compreender a África com uma “ampla e vasta cultura que 

desperta sempre algo mais”.  

Falas de estudantes como as aqui expostas, expressam a fertilidade que a utilização 

dos jogos africanos de semeadura no processo de ensino-aprendizagem provoca, ou seja, 

permite ir além das concepções hegemônicas presentes nas escolas sobre a história e cultura 

africana e sua influência no Brasil. Nos dois meses e meio de trabalho, com encontros 

presenciais e virtuais, acrescentadas com algumas comunicações via email, experiências 

foram compartilhadas entre todos os envolvidos na pesquisa, assim como rupturas foram 

observadas em relação à temática africana, sendo que outras tantas permaneceram, 

evidenciando um processo de conflito que deve emergir a cada nova experiência de 

aprendizagem criativa. 
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A mediação do jogo das sementes na aprendizagem da história e cultura africana e afro-

brasileira  

 

Pensando na escola engessada, que apresenta altos índices de reprovação e evasão 

escolar, como foi visto no primeiro capitulo, os depoimentos dos estudantes sobre a educação 

e a necessidade de uso de novas metodologias, trazem a relevância da proposta em se 

introduzir na educação a compreensão de conceitos que se fundamentam no uso dos jogos 

como fundamental na aprendizagem humana. Para a professora Glória Moura é necessário 

repensar a escola como “fonte de afirmação de identidades” e aponta para o desafio de 

“desenvolver, na escola, novos espaços pedagógicos que propiciem a valorização das 

múltiplas identidades que integram a identidade do povo brasileiro (...)” (2008, p. 65). 

No caso específico do ensino de África e afro-brasileiro vale discutir a compreensão 

de Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva que utiliza a categoria africanidades brasileiras para 

evidenciar a linhagem africana presente na história e cultura brasileira.  Ela corrobora com a 

visão de valorização das diversas culturas que compõem a sociedade brasileira na medida em 

que contextualiza temporal e historicamente a referida categoria percebendo-a em um 

contexto inter-relacional entre os diversos grupos que compõem a cultura do Brasil. Para a 

professora Petronilha, 

 

“As africanidades brasileiras vêm sendo elaboradas há quase cinco séculos, na 

medida em que os africanos escravizados e seus descendentes, ao participar da 

construção da Nação brasileira, vão deixando nos outros grupos étnicos com que 

convivem suas influências e, ao mesmo tempo, recebem e incorporam as 

destes(grifo nosso). (...) estudar as africanidades brasileiras significa tomar 

conhecimento, observar, analisar um jeito peculiar de ver a vida, o mundo, o 

trabalho, de conviver e de lutar pela dignidade (...) (2008, p. 152) 

 

Porém, a problemática apresentada acima não se limita ao estudo das africanidades 

brasileiras, mas, também a forma como esses conteúdos serão trabalhados. A própria 

professora Petronilha cogita esta situação (Idem, Ibidem, p. 154). Essa mesma preocupação é 

compartilhada pelo professor Munanga quando fala sobre “descobrir caminhos” (2008, 15) 

que sejam capazes de reverter à lógica hegemônica da superioridade de determinadas culturas 

em relação a outras. 

Nos limites deste trabalho não se pode chegar a essas múltiplas identidades presentes 

no Brasil, mas é possível se concentrar em uma dessas identidades formativas, a de matriz 

africana. A pretensão é colocar à luz das discussões a história e cultura africana e como esta 
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influenciou a formação étnico-racial brasileira. Neste sentido, os jogos de semeadura 

africanos se apresentam como suporte para evidenciar o (re)conhecimento da história africana 

e afro-brasileira.  

É possível discutir essas questões através de falas dos alunos de origem afro-

desccendentes participantes da pesquisa. A problemática que se coloca é saber como os jogos 

de origem africana presentes no Brasil podem auxiliar os estudos africanos e 

consequentemente a sua relação no processo de construção da sociedade brasileira. No último 

encontro da pesquisa de campo, além da conversa sobre a relação dos jogos com os conteúdos 

de África, discutiu-se também sobre os jogos mancala e sua importância como mediador no 

processo de aprendizagem. Para tanto foi feita uma preleção sobre como os jogos mancala 

ajudaram na afirmação, desconstrução, formação de conceitos e em que medida auxiliou esses 

estudantes de origem afro-brasileira, a “assumir com orgulho e dignidade os atributos de sua 

diferença” (MUNANGA, 2008, 11). 

   
 

  

 

Para estes jovens, reverter à normalidade da escola, mesmo que seja em apenas uma 

aula, significa um começo de mudança, de sair da rotina que massacra e causa situações de 

„stress‟, criando uma relação tediosa com o conhecimento. O mancala se tornou um caminho 

para a África, para o conhecimento de África, para o estudo diferenciado sobre a África, 

assim como um caminho para as relações inter-pessoais, de complementaridade. Utilizar o 

jogo significou “uma experiência única e maravilhosa, (...) um conjunto de idéias e de muita 

aprendizagem para todos”, nas palavras da aluna Daniele Andrade. Lucas Lima achou que as 

“atividades que foram realizadas na sala foi exatamente para a gente aprender (...)” Para 

Daiane Andrade o conjunto das atividades despertaram os “interesses criativos e ainda uma 

forma de aprender mais”, e Laura Loterio Santos achou “muito interessante, o assunto, o 

Construção dos Tabuleiros – Novos Olhares 
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modo com que à professora abordou o tema, de uma maneira que despertou a curiosidade e o 

gosto pelo jogo”.  

A experiência de aprendizagem desenvolvida proporcionou o conhecimento sobre os 

jogos da família mancala e seu cruzamento com a história e cultura africana. Um se tornou o 

outro, pois, como escreveu a aluna Jamile Souza dos Santos “ajudou muito no meu modo de 

pensar e me ajudou, também, a aprimorar os meus conhecimentos sobre o continente africano 

e sobre o mancala”. No mesmo patamar de raciocínio estavam às opiniões de Diego dos 

Santos Cerqueira e Thiago Santos Neves quanto ao conjunto de atividades desenvolvidas no 

decorrer da pesquisa. Para o primeiro foi “interessante, fez com que a gente saísse daquela 

África pobre e vimos à África cultura, diversidade, pluralidade. Vimos, também, um 

povo inteligente, um povo abrangente” e para o segundo foi “interessante, fez com que 

prestássemos atenção em conjunto, a questão do aprendizado, não só sobre o mancala, mas 

também da cultura africana”.  O jogo não representou apenas o contato com as regras ou, 

ainda, com a relação de unidade e diversidade, presente na variedade de tabuleiros e regras e 

nas características unificadores dessas variedades, ou como elemento para o conhecimento 

sobre a história e cultura africana, mas, também a adesão do grupo, quer dizer a turma se 

percebendo enquanto grupo.  

 

 

 

 

 

A percepção de pertencimento a um grupo esta expressa nas palavras da estudante 

Edilaine Conceição Tomaz, para ela a atividade mais importante foi “quando nós jogamos o 

mancala porque foi muito divertido todo mundo junto”. Gilmara Santos de França pensa de 

A Prática do Jogo – O sentimento de Grupo 
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maneira parecida a da colega Edilaine, para ela a atividade mais interessante foi “a (...) prática 

na hora do jogo, pois interagimos todos juntos e nesse momento percebi que éramos um 

grupo”. Vale ressaltar que essa pertença referida acima não significou uma hierarquização 

identitária, mas a valorização das várias identidades. 

Muitas foram as variáveis que apareceram durante a pesquisa de campo, algumas 

previstas, outras tantas inéditas. A pesquisa sugere que o uso de elementos, no caso, os jogos, 

para mediação na aprendizagem da história e cultura africana, é fundamental para a formação 

de novos conceitos, novas histórias, de analise e reflexão sobre valores internalizados e dos 

que não foram apresentados/conhecidos. Com este elemento mediador se estabeleceu uma 

relação entre os conteúdos escolares e a experiência de vida dos alunos, pois as ações desses 

sujeitos nortearam todas as etapas. A linguagem corporal, o aprender fazendo, interagindo no 

processo se tornou a possibilidade de compreender uma nova dimensão sobre o conhecimento 

de África. Os jogos mancala agregaram os alunos, os tornando grupo, que, através dos jogos, 

passearam nas diferenças sociais, estéticas, políticas, percorreram a história africana, 

compreenderam o que significa a reciprocidade da unidade na diversidade, que reorganizaram 

suas concepções. A participação dos estudantes no processo da pesquisa, de construção e 

desenvolvimento do conhecido, implicou na compreensão desses alunos e dessas alunas de 

que eram partícipes do trabalho o que resultou em um melhor aprendizado, uma maior 

inclinação a pesquisa, uma predisposição de continuidade nos estudos sobre a temática 

proposta e, principalmente, aumento da auto-estima. 
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa demonstrou que os jogos ao serem levados à sala de aula abrem 

possibilidades de experiências educacionais criativas, se tornando veículos estimuladores de 

desenvolvimento humano. O caso do mancala, especificamente aponta para uma direção 

especial, ser um meio para exercícios associativos de aprendizagem da história e cultura 

africana. Portanto, a pesquisa comprovou o fundamento dos pressupostos iniciais do projeto 

que a gerou, uma vez que ele foi produto de experiência embrionária anteriormente efetivada, 

ou seja, este foi um trabalho de pesquisa surgido dentro da escola e realizado em seu seio, 

portanto, o âmago dessa investigação foi de caráter eminentemente educacional. Esteve, em 

todo momento, direcionado à práxis pedagógica de perspectiva transformadora, apesar de 

vivermos na atualidade tendências ceticistas em relação á educação, principalmente no ensino 

público.  Entretanto, percalços e limites apareceram na investigação e merecem ser colocados 

nessa conclusão para reflexões que possibilitem futuras iniciativas.  

A primeira questão a ser posta diz respeito ao trabalho de corpo que foi evidenciado 

durante as atividades empreendidas. A experiência demonstrou que a ocupação dos espaços 

de uma maneira diferenciada do padrão oficial deve ser repensada nos seguintes parâmetros: o 

sistema de roda não modificou a situação corporal dos alunos. Na roda, onde diálogos, 

discussões e reflexões foram levados a cabo a postura corporal dos estudantes se manteve 

dentro do padrão de rigidez. Portanto, a mudança na ordenação das cadeiras é insuficiente 

para provocar novos comportamentos. Logicamente que uma disposição das cadeiras em 

forma de roda cria possibilidades, mas a resistência corporal provou ser necessário algo mais. 

As possibilidades da roda permitem observar a totalidade dos sujeitos e ampliação da noção 

de espaço, sugerindo aos alunos olharem uns aos outros e perceber o reflexo do outro em si. 

No entanto, isso se esbarrou na internalização da postura corporal modelada pelo “banco 

escolar”.  

Ficou evidenciado que a noção de banco escolar não pode ser localizada na existência 

de cadeiras individuais e sua disposição enfileirada no espaço, pois simples mudança de 

arrumação não surte efeito. A observação corporal empreendida apontou para a questão de 

que é a “modelagem militarizada” (Foucault) do corpo que caracteriza o banco escolar, ou 

seja, os corpos estão condicionados a esse processo. Cadeiras em roda ou enfileiradas são 

bancos escolares porque os corpos que nelas estão sentados foram enrijecidos por um 

complexo sistema de modelagem que a escola cria e reproduz.. Ficou então evidente na roda o 

que Reich denominou de “couraça muscular do caráter”, um mecanismo de proteção neurótica 
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desenvolvida pelo corpo em uma sociedade repressora. Necessitou-se de outras iniciativas 

para que a flexibilidade corporal começasse a aparecer e o sistema de banco escolar (rigidez) 

fosse momentaneamente abandonado. Sem essa mudança de atitude corporal seria impossível 

os resultados obtidos na pesquisa. Durante as atividades de construção dos tabuleiros e prática 

do jogo é que as posturas corporais se manifestaram fora do padrão hegemônico. Foi o 

trabalho artístico da construção dos tabuleiros e a prática do jogo que desmanchou o padrão 

de banco escolar. 

 A segunda questão conclusiva desse trabalho diz respeito à totalidade em que o 

mancala tem que ser trabalhado em um processo de aprendizagem educacional. A 

centralidade da proposta é praticar o mancala na escola, mas isso não é um fim em si mesmo. 

Para se jogar o mancala foi necessário uma preparação anterior de pesquisa sobre ele e, após a 

prática do jogo, se estabeleceu um processo associativo do mancala com a história e cultura 

africana. Esta é a unidade da práxis pedagógica desenvolvida: estudo sobre o mancala, prática 

do jogo e exercício associativo com a África. Configurando assim a proposta de inserção do 

mancala nas escolas, destinado ao ensino de África.  A totalidade se expressa em três 

componentes: corporal, prática do jogo e conteúdo de África. Esta unidade se tornou 

indissociável durante o percurso da investigação. É impossível desenvolver uma proposta de 

aprendizagem como está sem uma mudança corporal, sendo este um pré-requisito. Em outro 

ângulo do processo se pode afirmar que o ato da prática do jogo, entendido com o da 

construção dos tabuleiros em todas as dimensões que o envolveu e o ato de jogar, mediaram a 

mudança corporal. Mudança corporal e prática do mancala estabeleceram uma relação 

simbiótica. Este processo somente pode ser concluído quando é estabelecida a associação do 

mancala com a África. Isto se torna fundamental por que nesse ato se apresenta a questão do 

imaginário oculto no jogo: em sua estética, formas, materiais, regras e, principalmente, em 

sua logística. Por isso, se faz necessário o despertar desse imaginário, permitindo descobrir 

representações sobre a África e, a partir daí, reconstruí-las sobre novos conteúdos. O processo 

de aprendizagem se completa nessa unidade por que o mancala passa a significar um novo 

conhecimento e visão de mundo. Portanto, nesse processo de aprendizagem mediada corpo, 

jogo e conhecimento se entrecruzam em uma unidade de retroalimentação. Como diz 

Vygotsky, brinquedo não é atividade sem propósito, em nossas palavras, jogo não é 

passatempo. 

 Tendo em conta a reflexão acima a pesquisa trouxe também uma questão sobre o jogo 

que se torna importante visando futuros estudos. A relação jogo-desenvolvimento na 

perspectiva vygotskyana permite uma reflexão importante, qual seja, o brinquedo, 
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consequentemente, sua forma jogo é fundamental para o desenvolvimento humano 

essencialmente porque cria uma “zona proximal de desenvolvimento”. Em outras palavras, o 

jogo em um processo de aprendizagem estabelece condições para saltos qualitativos, ir a outro 

patamar de conhecimento, comportamento e percepção de mundo. O conceito de zona 

proximal de desenvolvimento, aos moldes do conceito de valor em Marx, não pode ser visto 

de forma palpável, pois representa processos humanos a ele anexados. Isto quer dizer que o 

valor em Marx só pode ser explicado pela mercadoria e todo o contexto de relações sociais 

em que ela se dá. 

  O mesmo se pode alentar do conceito vygotskyano citado, por que envolve uma 

percepção de todo um processo em curso, ou seja, desde o primeiro momento da investigação, 

nos primeiros contatos com os estudantes, no decorrer das atividades foram percebidas 

tendências a rupturas provocadas pelo uso do jogo em sua totalidade. O processo de uma zona 

proximal não se completou nessa pesquisa porque a experiência demonstrou ter sido “um 

tanto rápidas” as etapas efetivadas. Mesmo assim, se prefigurou zona proximal em alguns 

alunos que passaram a entender a África de outra forma e desenvolveram capacidades de 

jogar que não possuíam. O pressuposto aqui colocado é que uma pesquisa neste moldes 

necessita ser empreendida em um programa de ano letivo. A zona proximal como o momento 

em que as condições para um novo patamar de conhecimento estão dadas necessitando apenas 

de um “empurrão” implica na continuidade do processo, o que esta pesquisa não alçou. Ou 

seja, o prazo foi curto. Suscitando assim novas investiduras estruturadas em condições de 

tempo e organização do trabalho pedagógico em médio prazo. 

A descoberta da pesquisa relacionada ao conceito vygotskyano alentado acima aponta 

que a utilização do mancala esboçou um dilema para quem o pratica, qual seja, o estudante se 

viu imerso nas entranhas do jogo que o dispôs para um desafio: permanecer no padrão ganhar-

vencer ou se direcionar para outra possibilidade, a da cooperação-recomeço. Foi visto que 

houve permanências e rupturas à medida que alguns se dispuseram a dar o passo adiante e 

tentar jogar em outra perspectiva e outros resistiram a essa possibilidade. A descoberta 

vislumbrada é que o mancala não é um jogo de captura como tem sido normalmente utilizado, 

é um jogo de semeadura, da doação. Não existe adversário no mancala, mas o parceiro. O 

estudante que a isso descobrir e se disponibilizar a jogar nessa direção caminha para uma zona 

proximal porque se prepara para rupturas, para dar saltos. Esta é uma a forma de descobrir os 

princípios da África tradicional e a partir daí vê-la com outros olhos.  

Cabe salientar a possibilidade e necessidade de aprimoramento do estudo sobre o 

mancala na educação tendo em vista o estudo comparativo. Inicialmente, esse tipo de 
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exercício poderia ser realizado a partir da analogia entre este trabalho e outras pesquisas 

realizadas no Brasil, como por exemplo, o projeto realizado em 2008 por Celso José dos 

Santos da Universidade Estadual de Maringá no estado de Paraná junto à Secretaria de Estado 

da Educação, via Superintendência da educação e do Programa de Desenvolvimento 

Educacional. O referido projeto se intitulou Jogos Africanos e a Educação Matemática: 

Semeando com a Família Mancala. Tratou-se de elaboração de material didático sobre o 

mancala como parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná.  

   Ampliando os estudos comparativos, outras experiências fora do Brasil, 

especialmente no contexto da comunidade internacional de língua portuguesa poderiam surgir 

como um processo de intercâmbio cultural. Neste caso, pode salientar que na África de língua 

portuguesa os jogos mancala, em consonância com a lógica de difusão pelo continente 

africano, teve suas especificidades, inclusive denominações próprias. Em Angola, por 

exemplo, é conhecido com o nome de Kiela, em Moçambique se chama Tchuva, em Cabo 

Verde e Guiné Bissau é denominado Ouri. Da Guiné Bissau, provavelmente, a modalidade 

Ouri foi levada para Portugal. O Ouri da Guiné Bissau é uma variante muito parecida com 

Oware do Gana, também localizada em Cabo Verde e praticado por imigrantes cabo-

verdianos estabelecidos em Angola e Portugal.  Em Portugal, este jogo toma raízes, a exemplo 

do Torneio de Ouri realizado neste país. A prática educativa utilizando a variante Ouri em 

Portugal se deve principalmente as professoras Maria Teresa Santos e Ana Fraga que dirigem 

um projeto de divulgação do jogo em escolas. Esta realidade de utilização do mancala na 

África de língua portuguesa e em Portugal proporcionou estudos a respeito dessas 

experiências. Como exemplo, podemos citar o estudo que Bernardo Francisco Campos 

realizou e publicou no livro Kiela em 1998, onde aborda a modalidade angolana do mancala e 

suas formas de utilização. Neste mesmo país pode-se referenciar também o trabalho intitulado 

Jogos de Quadrícula do Tipo Mancala com Especial Incidência nos Praticados em Angola de 

autoria de Elísio Romariz Santos Silva.  

                Estes estudos comparativos poderiam esclarecer dimensões culturais da 

influência africana no Brasil e Portugal. Em especial caberia observar o emprego desses jogos 

na educação no Brasil, em Portugal e na África de língua portuguesa. Poderia se tomar como 

questão problema desses estudos comparativos a questão central alentada nessa dissertação 

quanto à tensão existente na forma de se jogar o mancala, ou seja, se o princípio que rege a 

prática do jogo se orienta pela captura ou doação das sementes. Com isso se poderia ampliar a 

discussão sobre a apropriação ocidental na prática de se jogar o mancala e a necessidade de 

http://mancala.wikia.com/wiki/Oware_(portugu%C3%AAs)
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resgatar a dimensão original africana da doação e não da captura das peças. Como foi visto ao 

longo desse trabalho este aspecto é fundamental para utilização desse jogo nas escolas, pois se 

trata da formação de jovens para um mundo novo. 
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APÊNDICE 

 

 

Apêndice A - QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM INICIAL 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – Mestrado e Douturado 
_______________________________________________________________________________ 
 

Pesquisa de Campo 
Mestranda: Elizabeth de Jesus da Silva 
Orientação: Profª. Drª. Maria Cecília de Paula  
Local da Pesquisa: Colégio Estadual Odorico Tavares 
 
 

 

QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM INICIAL 

 

 
1) Você já ouviu falar do mancala?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2) Onde? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3) Quando? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4) O que é o mancala? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5) De onde veio? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6) Você já viu alguma imagem do mancala?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Onde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) Quando? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) O que lhe pareceu esteticamente o mancala? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Você já fez alguma experiência com o mancala? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Onde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12) Quando? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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13) Faça comentários a respeito do que achou da experiência com o mancala. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14) O que o nome mancala lhe sugere, ou seja, que idéia ou imagem lhe vem a mente? 

Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

15) O mancala lhe remete a algum lugar? Qual? Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice B - FICHA PARA COLETA DE DADOS SOBRE O MANCALA 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – Mestrado e Douturado 
_______________________________________________________________________________ 
 

Pesquisa de Campo 
Mestranda: Elizabeth de Jesus da Silva 
Orientação: Profª. Drª. Maria Cecília de Paula  
Local da Pesquisa: Colégio Estadual Odorico Tavares 

 

 

FICHA PARA COLETA DE DADOS SOBRE O MANCALA 

 

 

1. Definição do mancala (o que é o mancala. Registrar quantas encontrar) 

 

2. Sobre as origens do mancala (registrar local, causas e cronologia) 

 

3. Nomes para designar o mancala (registrar nome, local e data) 

 

4. Tipos de mancala (registrar tipos, local e data) 

 

5. Modalidades de regras (registrar tipos, local e data) 

 

6. Variedade de imagens (registrar as imagens, local e data) 

 

7. Variedade de mitos (registrar título, texto, local, data e etnia) 

 

8. Sobre a migração ou expansão do mancala (registrar locais, causas, percursos e 

cronologias) 

 

9. Sobre o uso do mancala por classes sociais distintas (registrar texto, local e data) 

 

10. Sobre a importância do mancala para as culturas em que é utilizado (registrar texto, 

local e data) 

 

11. Referencias sobre a utilização atual do mancala (registrar texto, local e data) 

 

12. Registrar informações ou considerações outras que você considere importante ou uma 

curiosidade. 

 

13. Fonte (onde retirou as informações) 
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Apêndice C - FICHA PARA TABULAÇÃO DOS DADOS SOBRE O MANCALA 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – Mestrado e Douturado 
_______________________________________________________________________________ 
 

Pesquisa de Campo 
Mestranda: Elizabeth de Jesus da Silva 
Orientação: Profª. Drª. Maria Cecília de Paula  
Local da Pesquisa: Colégio Estadual Odorico Tavares 
 
Projeto de Ressignificação de Dependência na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias 
Turma: D 
Turno: Vespertino  
Grupo: ____________________________________________________________ 

 

FICHA PARA TABULAÇÃO DOS DADOS SOBRE O MANCALA 

 

1. 

DEFINIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOBRE AS ORIGENS DO MANCALA 

LOCALIZAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

CAUSAS  
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CRONOLOGIAS  

 

 

 

 

 

 

 

3. NOMES PARA DESIGNAR MANCALA 

NOMES LOCALIZAÇÕES DATAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. TIPOLOGIAS DE MANCALA  

TIPOS LOCALIZAÇÕES DATAS 
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5. MODALIDADES DE REGRAS  

NOMES REGRAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. VARIEDADE DE IMAGENS  

IMAGENS LOCALIZAÇÕES DATAS 
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7. VARIEDADE DE MITOS  

TÍTULOS TEXTOS LOCALIZAÇÕES DATAS ETNIAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

8. SOBRE A MIGRAÇÃO OU EXPANSÃO DO MANCALA  

LOCALIZAÇÕES CAUSAS PERCURSOS CRONOLOGIAS 
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9. SOBRE O USO DO MANCALA POR CLASSES SOCIAIS DISTINTAS   

TEXTOS LOCALIZAÇÕES DATAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

10. SOBRE A IMPORTÂNCIA DO MANCALA PARA AS CULTURAS EM QUE É 

UTILIZADO 

TEXTOS LOCALIZAÇÕES DATAS 
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11. REFERENCIAS SOBRE A UTILIZAÇÃO ATUAL DO MANCALA  

TEXTOS LOCALIZAÇÕES DATAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

12. OUTRAS INFORMAÇÕES  

CONSIDERADAS IMPORTANTES CURIOSIDADES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

13. FONTES  
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Apêndice D - FICHA DE OBSERVAÇÃO DO JOGO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – Mestrado e Douturado 
_______________________________________________________________________________ 
Pesquisa de Campo  
Mestranda: Elizabeth de Jesus da Silva 
Orientação: Profª. Drª. Maria Cecília de Paula  
Local: Colégio Estadual Odorico Tavares  

 

Dupla: ____________ 

 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DO JOGO 

 

Pares 

Concentração Dispersão 

 

 

 

 

Antecipação Voluntariedade 

 

 

 

 

Lógica Empirico 

 

 

 

 

Cooperação Disputa 

 

 

 

 

Prudência Ansiedade 

 

 

 

 

Lentidão Rapidez 

 

 

 

 

Contribuição Captura 

 

 

 

 

Estimulo Tédio 

 

 

 

 

Doação Vencer 
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Apêndice E - SONDAGEM INICIAL - PRELEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DO MANCALA COM 

A CULTURA E HISTÓRIA DA ÁFRICA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – Mestrado e Douturado 
_______________________________________________________________________________ 
 

Pesquisa de Campo 
Mestranda: Elizabeth de Jesus da Silva 
Orientação: Profª. Drª. Maria Cecília de Paula  
Local da Pesquisa: Colégio Estadual Odorico Tavares 
Nome do aluno(a): ___________________________________________________ 
 
 

 

PRELEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DO MANCALA COM A CULTURA E HISTÓRIA DA 

ÁFRICA 

 

 

Sondagem Inicial 

 

 

1. O que você sabia sobre a África antes de conhecer o mancala? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Apêndice F - AVALIAÇÃO ESCRITA  

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – Mestrado e Douturado 
_______________________________________________________________________________ 
 

Pesquisa de Campo 
Mestranda: Elizabeth de Jesus da Silva 
Orientação: Profª. Drª. Maria Cecília de Paula  
Local da Pesquisa: Colégio Estadual Odorico Tavares 
Nome: ________________________________________________________ 

 

 

AVALIAÇÃO ESCRITA 

 

Parte I – Questões de avaliação relativas ao conjunto das atividades realizadas 

 

1. Fale o que achou do conjunto das atividades realizadas: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

2. Qual atividade foi mais interessante para você? Por quê? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Parte II – Questões de avaliação relativas ao trabalho com mancala 

 

 

1. Relate o que achou do mancala: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Você fez alguma descoberta ao jogar o mancala? O quê?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

3. A experiência em conhecer, construir e jogar o mancala despertou em você algo sobre 

a África? O quê? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Apêndice G - AVALIAÇÃO ORAL - QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – Mestrado e Douturado 
_______________________________________________________________________________ 
 

Pesquisa de Campo 
Mestranda: Elizabeth de Jesus da Silva 
Orientação: Profª. Drª. Maria Cecília de Paula  
Local da Pesquisa: Colégio Estadual Odorico Tavares 

 

 

AVALIAÇÃO ORAL 

 

(Sistema de Roda com falas a partir de questões norteadoras) 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

 

1. O que descobrimos ao jogar o mancala? O que vimos nos outros? O que 

observamos em nós mesmos? 

  

2. O que a experiência em jogar o mancala trouxe para a discussão sobre semeadura 

e captura? Foi percebida a diferença ou não? 

 

3. O que acharam dos procedimentos de estudo de conhecimento do mancala e 

construção dos tabuleiros antes de jogar e após jogar ter feito associação com o 

estudo sobre a África? 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo A – Lei 10.639/03 

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

Mensagem de veto 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir 
no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira", e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística 
e de Literatura e História Brasileiras. 
§ 3o (VETADO)" 
"Art. 79-A. (VETADO)" 
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia Nacional da 
Consciência Negra‟." 
        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  10.1.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
../Mensagem_Veto/2003/Mv07-03.htm
../L9394.htm#art26a
../L9394.htm#art79a
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Anexo B – Lei 11.639/08 

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. 

  

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, modificada pela Lei no 10.639, 
de 9 de janeiro de 2003, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena”. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 
§ 1

o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 
Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR) 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília,  10  de  março  de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.3.2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.645-2008?OpenDocument
../../../LEIS/L9394.htm#art26a.
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Anexo C – Quadro Demonstrativo do Desempenho Acadêmico - anos 2000/2005/2009 

 

 

 

                                         

QUADRO DEMONSTRATIVO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

 

ANO 

 
 

 

MAT 

INICIAL 

 

APROVADOS 

 

REPROVADOS 

 

ABANDONO 

1ª 1124 516 290 318 

2ª   905 560 101 244 

3ª   827 558 125 144 

 

 

 

2000  

Total  

       

       2856 

 

1624 

 

516 

 

716 

1ª 1033    601 283 149 

2ª   920    663 241   16 

3ª   831    717  64   50 

TA         694    396 42 256 

 

 

 

2005 

 

Total  

       

       3478 

  

2377 

 

630 

 

471 

1ª 877 543 156 178 

2ª 590 396   72 122 

3ª 730 400 166 164 

TA 380 182   02 196 

 

 

 

2009 

 

Total  

 

2577 

 

1521 

 

396 

 

660 

  

TA (Tempo de Aprender) 

 
 

 
GOVERNO  DO  ESTADO  DA  BAHIA 

SECRETARIA  DA  EDUCAÇÃO 

COLÉGIO  ESTADUAL  ODORICO  TAVARES 

Tel:3337-1945 – Fax: 3336-5975 

Ato  de  Criação: Portaria N.º 580 / 94 – D. O. 04 / 02 / 94 

Cód: 76062                          e-mail: ue76062@educ.ba.gov.br 
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Anexo D – Imagens de Diferentes Tabuleiros de Mancala 

 

Imagens que evidenciam a diversidade estética dos tabuleiros. Todas as imagens abaixo foram 

encontradas em um sitio de compras http://www.awale.info/?page_id=882&lang=en. 

 

 

Tabuleiros provenientes da Nigéria 

 

  

 
 

http://www.awale.info/?page_id=882&lang=en
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Tabuleiros de Costa do Marfim 
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Tabuleiro da Indonésia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuleiro do sul da India 

 


