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Resumo 

 

Este estudo busca analisar os jogos africanos, 

principalmente o jogo mancala como instrumento 

motivador da aprendizagem e remete a favorecer uma 

reflexão as questões da diversidade cultural e reduzir 

índices de preconceitos ainda frequentes no chão da 

escola e em nossa sociedade atual por meio de jogos 

estratégicos. Tendo em vista a presença de alunos 

com dificuldades na aprendizagem principalmente em 

interpretar e raciocinar, gerando desmotivação em 

estudar. Em virtude desta questão, nas aulas de 

Educação Física como os Jogos africanos, dentro do 

conteúdo Jogos presentes nas Diretrizes Curriculares 

podem contribuir na aprendizagem de alunos que 

apresentam dificuldades? Além de analisar a 

contribuição dos jogos africanos no desenvolvimento 

de aprendizagens significativas na formação da 

criticidade dos alunos. O desenvolvimento desta 

Produção Didático-Pedagógica abrange 

especificamente alunos do ensino fundamental, do 9º 

ano, do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal de 

Maringá. Apresentando uma nova perspectiva de 

jogos africanos no contexto escolar, planejando e 

motivando, refletindo por meio de vídeos, chats, 

filmes, questionários, avaliações, organização e 

montagem de tabuleiros e dinâmicas de grupo. 

Palavras-chave Educação – Ensino - Diversidade - Jogos africanos –

Cultura 

Formato do Material Didático Textos e jogos estratégicos 

Público Alvo Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, professores 

das disciplinas de Educação Física, História, 

Matemática e Artes. 
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RESUMO: 

Este estudo busca analisar os jogos africanos, principalmente o jogo ‘mancala’ 

como instrumento motivador da aprendizagem e remete a favorecer uma 

reflexão sobre questões da diversidade cultural e reduzir índices de 

preconceitos ainda frequentes no cotidiano da escola e em nossa sociedade 

atual por meio de jogos estratégicos. Tendo em vista a presença de alunos 

com dificuldades na aprendizagem principalmente em interpretar e raciocinar, 

gerando desmotivação em estudar. Em virtude desta problemática estar 

presente nas aulas de Educação Física  e como os Jogos africanos, dentro do 

conteúdo Jogos presentes nas Diretrizes Curriculares podem contribuir na 

aprendizagem de alunos que apresentam dificuldades? Além de analisar a 

contribuição dos jogos africanos no desenvolvimento de aprendizagens 

significativas na formação da criticidade dos alunos. O desenvolvimento desse 

estudo abrange especificamente alunos do ensino fundamental, do 9º ano, do 

Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal de Maringá. Apresentando uma nova 

perspectiva de jogos africanos no contexto escolar, planejando e motivando, 

refletindo por meio de vídeos, chats, filmes, aplicação de questionários, 

avaliações, organização e montagem de tabuleiros e dinâmicas de grupo 

busca-se melhorar a qualidade das intervenções e construção de 

conhecimentos. 

 

Palavras Chaves: Educação; Ensino; Diversidade; Jogos africanos; Cultura. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Tendo em vista a presença constante das dificuldades de aprendizagem 

no ambiente escolar, surgiu a motivação para o desenvolvimento da pesquisa 

devido as ‘queixas’ frequentes de professores e principalmente dos alunos, 

relacionados às dificuldades de aprendizagem em disciplinas de Português e 

Matemática na interpretação e compreensão, no raciocínio lógico e 



memorização, entretanto, é possível reconhecer o valor da Educação Física 

enquanto colaboradora da aprendizagem por meio de conteúdos/atividades 

que envolvem diferentes dimensões sócio culturais. Assim, a disciplina de 

Educação Física oportuniza uma gama de conhecimentos que busca resgatar 

não somente a melhoria de aspectos físicos dos alunos como aspectos sócio-

culturais. Dentre eles, os jogos africanos oportunizam e colaboram no 

desenvolvimento de uma consciência crítica que vai refletir em diferentes 

disciplinas de forma dinâmica e motivadora estimulando o querer aprender, 

superando desafios, tornando os alunos mais autônomos e confiantes. 

A Educação Física está inserida na Educação Básica, sendo 

componente curricular obrigatório, devendo ajustar-se de acordo com as 

especificidades e nos diferentes processos, desde o início da escolarização até 

o final do Ensino Médio. Conforme as Diretrizes Curriculares de Educação 

Física (SEED, 2008, p.76), “[...] nos Anos Finais do Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio, os conteúdos estruturantes para a Educação Básica são: 

esporte, jogos e brincadeiras, ginástica, lutas e dança”. Propõe que o aluno 

aprenda o conteúdo em cada nível de ensino e diferentes complexidades. 

Dessa forma, atuando no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE e 

atrelado ao projeto de implementação, busca-se compreender como os Jogos 

africanos, dentro do conteúdo ‘Jogos’, presentes nas Diretrizes Curriculares, 

podem contribuir na aprendizagem de alunos que apresentam dificuldades? 

Neste sentido o objetivo será analisar a contribuição dos jogos africanos no 

desenvolvimento de aprendizagens significativas na formação do criticidade 

dos alunos nas aulas de educação física. 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Criança e o jogo 

 O aluno é sujeito primordial para a escola e para que tenha sentido sua 

vida o essencial é aprender em suas inúmeras fases da vida e até o fim da vida 

humana. Para contribuir com este processo iremos utilizar o jogo numa 

perspectiva pedagógica, utilizando a metodologia histórico crítica.  Nos escritos 

de Kuhlmann (2010, p. 30), “[...] a criança se desenvolve no terreno das 

interações humanas, participam das relações sociais dentro de um processo 

cultural e histórico”. Ainda revela que as crianças apropriam-se de valores e 

comportamentos próprios no ambiente em que se situa, nas relações sociais, 

enfim do seu desenvolvimento.  

Neste sentido, o jogo de regras pode ser utilizado para avaliar, ou 

diagnosticar a maneira de agir, relacionar si mesmo, com o outro e até mesmo 

com o mundo. É possível observar através dos jogos atitudes como tomada de 

decisões, cooperação, competição e comportamento relacionado a vitória e 

derrota num resultado de jogo. A partir deste conhecimento é possível intervir 

conforme as dificuldades apresentadas pelos alunos Segundo Carracedo e 

Macedo (2000) no momento que as crianças jogam revelam seu estado de 

humor, sua curiosidade, sua persistência, sua capacidade em jogar dando 

pistas e oportunidade aos educadores em atuarem de acordo com essas 

dificuldades. Consequentemente é possível manter um diálogo com o aluno, 

fazendo-o refletir sobre o que levou a vencer ou não, quais estratégias que 

utilizou, enfim quais reais dificuldades e motivação para o mesmo. 

 



2.2 O Jogo nas aulas de Educação Física 

A prática do jogo propicia a conquista da autonomia, fator primordial 

para conseguir uma educação de qualidade, ou seja – aprendizado. Para 

Souza (2010) é por meio do lúdico que o aluno consegue resolver situações-

problema, além de estimular a curiosidade, iniciativa e autoconfiança e ainda 

proporciona aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do pensamento 

crítico, concentração, enfim aspectos indispensáveis à saúde e um bom 

desempenho acadêmico. Para haver aprendizagem o aluno inicialmente deve 

adquirir noções de espaço, lateralidade, equilíbrio, coordenação motora e 

demais valências físicas. É impossível aprender a ler, a escrever, a interpretar 

e a calcular se não tiver desenvolvido anteriormente suas habilidades motoras 

de base. Dessa forma Kishimoto e Rosa (2003, p.40) afirmam que 

A Educação Física é essencial á criança, pois além de 
possibilitar experiências com maiores habilidades corporais, 
atividades psicomotoras, ainda aprende lidar com hábitos de 
higiene e alimentação saudável, além das atividades culturais e 
jogos lúdicos com a finalidade de lazer, qualidade de vida e 
longevidade da criança pode vir a se constituir em 
conhecimentos relativos a cultura. Por meio dos jogos 
desenvolve a curiosidade, a percepção visomotora percebendo 
e compreendendo o mundo em que vive. 
 

Segundo Daolio (2004), a Educação Física escolar no âmbito cultural 

procura resgatar a unidade do ser humano, perdida no discurso científico, onde 

a personalidade é resultado constante ao longo da vida e mediada pelas 

relações sociais. Por sua vez a Educação Física está atrelada a outras 

disciplinas como a matemática, por meio da prática de atividades corporais 

favorecem o aprendizado da matemática, o corpo humano é composto por 

segmentos que contém medidas, formas e simetrias.   

Ao ensinar Matemática na Educação Física, as crianças estarão 

consequentemente, desenvolvendo sua capacidade de generalizar, analisar, 



sintetizar, formular hipóteses e principalmente argumentar. Enquanto a criança 

executa uma atividade física pode ao mesmo tempo realizar contagens, 

comparação de quantidades, formas geométricas, enfim aprender conteúdos 

relacionados a matemática. 

Conforme Munanga (2005), presenciamos professores que apresentam 

dificuldades, ou mesmo negam a trabalhar com a diversidade, porém o 

preconceito está presente nas escolas e nos meios sociais. Alguns educadores 

ignoram o compromisso de educar e conscientizar cidadãos abertos a 

diversidade cultural. 

 

2.3  Educação Física e Diversidade Cultural 

A diversidade cultural faz parte do contexto escolar, social, enfim da vida 

humana e, assim, como na Educação Infantil, a Matemática e a Educação 

Física estão voltadas à saúde e contribuem para a formação integral da 

criança, tendo as atividades desse processo levar o aluno compreender as 

diversas situações problema inseridas neste contexto, torna-se necessário 

destacar de forma democrática a valorização do ser humano, a formação de 

valores, respeitando opiniões e características diferentes por meio de novos 

caminhos, oportunizando a formação do cidadão consciente. De acordo com 

Ribeiro (2004, p.8): 

O governo federal sancionou em março de 2003, a Lei nº 
10639/03 – MEC, que altera a LDB e estabelece as 
Diretrizes Curriculares para a implementação da mesma. 
Institui a obrigatoriedade do ensino da História da África e 
dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental 
e médio. Essa decisão resgata historicamente a 
contribuição dos negros na construção e formação da 
sociedade brasileira. 

 

 



Nos estudos de Cunha (2004) revela que os povos africanos tinham um 

excelente conhecimento científico tecnológico principalmente na Engenharia, 

Navegação, Astronomia, Medicina, Arquitetura e Matemática antes mesmo da 

sistematização dessas ciências pelo europeu. Atualmente existe um falso 

esquecimento quanto a valorização da cultura africana. É na ação curricular 

que as práticas são realizadas e as crianças pequenas aprendem a conviver 

uma com as outras, tem contato mais direto com as diferenças, expressam e 

adquirem valores. Nesse contexto, os preconceitos raciais também são 

aprendidos (BRASIL, 2014).  

Para efetivar a implementação pedagógica é necessário que o aluno 

assuma uma prática coletiva e não uma postura individual, possibilitando uma 

reflexão crítica numa perspectiva da diversidade. Cabe ao professor valorizar e 

resgatar nossa cultura afro-brasileira contribuindo para formação de alunos 

conscientes e envolvidos com as questões da diversidade cultural, formando 

alunos conhecedores de seus direitos e deveres, minimizando o preconceito. 

O continente africano, de acordo com Cunha Júnior (2007) tem 

registrado evidências de diversas culturas africanas, contidas nos 

conhecimentos religiosos africanos, nos mitos populares, nas construções, nas 

artes, nas danças, nos jogos, na astronomia e na matemática propriamente dita 

realizada no continente africano. Sabendo que em todas as culturas há jogos e 

a Matemática tem desenvolvido muitos conhecimentos a partir deles, o que 

leva a acredita no valor educativo dos jogos africanos, em particular aos jogos 

de tabuleiros. O Jogo mais comum na África, conhecido como Mancalas, 

também chamados de jogos de semeaduras ou jogos de contagem e captura. 



Esses jogos apresentam formas e denominações variadas, de acordo com a 

região. 

Numa perspectiva pedagógica, o Jogo Mancala ou Jogo Awalé é uma 

designação comum de uma centena de jogos de tabuleiro originários da África. 

Conforme Zaslavsky (2009), já existente no antigo Egito aproximadamente nos 

anos de 1580 a. C., praticado em tabuleiros de pedras. A palavra ‘mancala’ de 

origem árabe que significa mover ou deslocar, é considerado lúdico, com 

estrutura lógica, estratégico, pode ser praticado nas diversas disciplinas como 

Educação Física, Matemática, História, Artes e as demais disciplinas que 

quiserem inserir no seu planejamento escolar. 

Conhecido como um jogo com profundas raízes filosóficas e praticado 

habitualmente, o jogo passa de geração à geração, utilizando pedras ou 

sementes. A movimentação de peças tem um sentido de ‘semeadura’ e 

‘colheita’ em que cada jogador é obrigado a recolher sementes (que neste 

momento não pertence a nenhum dos jogadores) depositadas numa ‘casa’ e 

com elas semear suas casas do tabuleiro, bem como as casas do adversário. 

Seguindo as regras, em dado momento o jogador faz a ‘colheita’ de sementes 

que passam a ser suas. Ganha quem obtiver mais sementes, ou seja, a melhor 

colheita ao final do jogo. 

Destaca-se que, embora o objetivo do jogo seja ganhar, não há 

eliminação do adversário, ao contrário, ambos são estimulados ao ‘plantio’, 

mesmo em terras adversárias. E cada qual só pode colher se semear. Nesse 

jogo, ambos colhem sendo um jogo em que não há sorte envolvida. Outro fator 

importante a destacar são os fatores cerebrais da neurociência que explica, 

conforme Bianco (2012), o hemisfério esquerdo é responsável pelo raciocínio 



lógico, analítico e formal, baseado na razão e na sequência lógica, ainda 

controla os movimentos corporais do lado direito; enquanto que o hemisfério 

direito é responsável pelo raciocínio intuitivo, de caráter abstrato e conceitual. 

Para efetivar a implementação pedagógica é necessário que o aluno 

assuma uma prática coletiva e não uma postura individual, possibilitando uma 

reflexão crítica numa perspectiva da diversidade. Cabe ao professor valorizar e 

resgatar nossa cultura afro-brasileira contribuindo para formação de alunos 

conscientes e envolvidos com as questões da diversidade cultural, formando 

alunos conhecedores de seus direitos e deveres, minimizando o 

preconconceito.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se caracteriza como descritiva qualitativa, onde o 

pesquisador utiliza como instrumento um questionário para coletar dados das 

experiências vivenciadas pelos alunos. De acordo com GIL (2008), a pesquisa 

descritiva visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, além da coleta de dados por meio de questionário e observação 

sistêmica. A Intervenção Pedagógica será efetivada no Colégio Estadual 

Doutor Gastão Vidigal de Maringá – Ensino Fundamental, Médio e 

Profissionalizante, por volta de sessenta alunos, do 9º ano do Ensino 

Fundamental. A Intervenção Pedagógica será desenvolvida nas aulas de 

Educação Física, os alunos envolvidos executarão as vivências conforme 

orientação e mediação do professor com intuito de utilizarem sua criatividade 

para construírem seus tabuleiros e respectivos jogos, além de socializarem 



entre si, como também os materiais. Os dados serão analisados a partir da 

análise de conteúdo e estatística descritiva. As aulas, totalizando 32 

horas/aulas conforme o planejamento da pesquisadora, iniciando no mês de 

fevereiro e finalizando em meados de maio de 2015. Será desenvolvida em 

ações articuladas entre si, descritas abaixo. 

 

Descrição das horas/aulas (total de 32 horas/aulas) 

 

02 Socialização 
do Portfólio 

Sala de aula Breve 
apresentação 
individual 

Conhecimento 
sobre o 
assunto 
abordado 

04 Promover a 
construção 
dos jogos 
estratégicos 
e africanos 

Pátio e 
gramado do 
colégio 

Execução dos 
jogos em 
grupos de 
cinco alunos 

Criatividade, 
envolvimento 
com o grupo e 
com a 
atividade 

03 Socializar os 
jogos 
estratégicos 
e africanos 
nas oficinas 

Quadra 
coberta 

Aulas práticas 
nos grupos de 
cinco alunos, 
circuitos de 
jogos 

Participação e 
desempenho 
nos jogos 

02 Construção 
do jogo 
mancala 

Sala de aula Aulas práticas, 
construção de 
tabuleiros 
individualmente 

Efetivação da 
construção do 
tabuleiro 

05 Conhecer os 
jogos 
estratégicos 
e a mancala 

Oficina de 
jogos 

Aula prática de 
jogos africanos 
com os alunos 
do ensino 
fundamental 

Ensinar aos 
alunos ( 
colegas) 
algumas 
ações 
pedagógicas 
para 
executarem o 
jogo mancala 

 

Vale lembrar que esse estudo apresenta ainda outras dinâmicas 

relacionadas a: 



- Apresentar o Projeto de Intervenção Pedagógica e seus respectivos 

objetivos na escola à Equipe pedagógica, os professores e funcionários do 

Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal - Ensino Fundamental e Médio e 

Profissionalizante de Maringá Pedagógico, durante um espaço intermediário na 

Semana Pedagógica 2015. 2h/a.  

- Apresentar aos alunos do 9º ano, o Projeto de Intervenção Pedagógica, 

destacando os principais objetivos a serem atingidos durante todo processo de 

intervenção até ao final do mesmo, propondo aulas expositivas e dinâmicas 

teóricas e práticas, em seguida aplicação de um pequeno questionário.  2h/a. 

1- Defina com suas palavras o que sabe sobre Diversidade Cultural. 

2- No ambiente escolar já presenciou alguma (s) situações de preconceito? 

Em outros ambientes sociais? 

3- Você sabe descrever geograficamente onde se localiza a África? 

Destacando três características. 

4- Em alguma das aulas de Educação Física já praticou jogos estratégicos 

ou africanos? E o Jogo Mancala? 

- Será apresentado uma música, com ritmos africanos e pedir aos 

mesmos que reproduzam aquele som por meio de imagens, figuras e 

ilustrações, em seguida variações em duplas, trios por meio de expressões 

faciais e corporais- 2 h/a. 

 - Pesquisa referente ao tema Continente Africano, cultura dos povos, 

explorando as questões de localização, aspectos econômicos e sociais, 

incluindo esporte, jogos e lazer- 2h/a. 

 – Apresentação da pesquisa em duplas sobre o Continente Africano- 

2h/a. 



 – Avaliação teórica referente aos temas apresentados-2h/a. 

 - Elaboração de um Portifólio: dividindo em 4 grupos: Cultura dos jogos;  

Aspectos econômicos e sociais; Esportes; Jogos e Lazer-4h/a. 

- Apresentação dos Portifólios, individualmente, cada qual com seu 

tema. Em seguida, debate- 2h/a. 

 - Confeccionar tabuleiros de jogos africanos, principalmente o jogo 

Mancala. E outros como, por exemplo, jogo da velha, trilha, shisima- 4h/a. 

 - Praticando os jogos estratégicos- 03 h/a. 

 – Construção do tabuleiro do jogo propriamente dito e suas respectivas 

regras: Mancala- 2h/a. 

- Amostra de trabalhos e oficina de Jogos Africanos na Semana Cultural 

nos espaços do Colégio Dr. Gastão Vidigal-  5h/a. 

 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

 

Com a preocupação de implementar os jogos africanos como conteúdo 

nas aulas de Educação Física, organizarei dois grupos; sendo o primeiro 

desenvolverá com sua criatividade jogos estratégicos de grupo e o segundo 

desenvolverá jogos africanos, em seguida, inverte-se os papéis trocando jogos 

estratégicos para africanos e vice-versa. Espero que os alunos do 9º  ano 

explorem os dois tipos de jogos e que os apreciem, valorizando e respeitando á 

cultura africana.  

Como resultado desta implementação pretende-se conscientizar e 

mudar algumas atitudes de preconceito e minimizar os índices de dificuldades 

de aprendizagem por meio de debates, reflexões principalmente com os alunos 



envolvidos no projeto, contribuindo com o bem estar dos alunos matriculados 

no colégio e comunidade escolar, valorizando a si mesmo, ao outro, enfim o ser 

humano em geral. 

 Nesta perspectiva é importante destacar o valor da Educação Física 

enquanto colaboradora da aprendizagem, motivadora educacional, preocupada 

com questões sociais e preconceitos, valorizando atividades de 

interação/socialização para conquistarmos um espaço mais saudável, 

harmônico onde todos possam ter acesso ao conhecimento e a cultura e a 

vida.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao final desta pesquisa espero obter resultados quanto ao olhar dos 

alunos em relação ao outro, o respeito mútuo, independente da classe social, 

econômica e cultural para que tenhamos uma sociedade mais humana, 

reduzindo os preconceitos, infelizmente ‘adotados’ por nossos familiares e 

consequentemente por nós, reproduzidos muitas vezes consciente ou 

inconscientemente. 

 Acredito na possibilidade de mudança por parte de alguns alunos quanto 

a consciência e atitudes, mostrando ser uma equipe que luta e acredita nos 

mesmos ideais e que podemos mudar hoje e sempre, conquistando assim uma 

sociedade mais consciente e humana. 

 Enfim, apesar das dificuldades que houver no decorrer do meu trabalho 

tenho certeza que os alunos irão adquirir conhecimentos básicos referentes ao 

continente africano, conhecer jogos estratégicos e africanos não apenas como 

um jogo lúdico e sim um jogo que exige autoconfiança, concentração, 

estratégia, visão de jogo, além de auxiliar nas atividades em sala de aula, 

principalmente nas disciplinas de Matemática e Língua portuguesa. 



 Além das disciplinas Arte e História que revelam conhecimentos diversos 

da cultura Afro-brasileira como o teatro, a dança, a culinária, possibilitando 

maior valorização do negro de sua contribuição para a formação desta nação. 

 Efetivar esta implementação não é apenas cumprir com os 

compromissos acadêmicos do PDE, vai muito além, é propor um novo 

conteúdo para a disciplina Educação Física, é minimizar as dificuldades de 

aprendizagem escolar e reduzir os preconceitos da diversidade cultural. 

 Consciente de uma busca bibliográfica vasta de conteúdos, com 

diversos autores preocupados com a valorização da cultura afro-brasileira e 

com a Lei 10636/03, observada em diversos ambientes sociais e inclusive na 

própria escola o seu não cumprimento, sendo uma realidade triste mas real, 

apesar disso não podemos desistir, e sim incentivar nossos educadores a 

compartilhar deste estudo juntamente com os alunos. 

 É possível que encontre resistência com alguns alunos da turma do 9º 

ano para realizar o estudo referente ao tema ‘Cultura africana e aprendizagem’, 

além de dar conta do planejamento já previsto pela escola, nos resta pouco 

espaço para implementação, mas irei planejar e aplicar as atividades da 

melhor maneira possível. 

Esta respectiva implementação pode ser utilizada nas escolas regulares 

do Ensino Fundamental e Médio, em escolas profissionalizantes e especiais, 

além dos projetos inseridos na mesma.  
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