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Autor 1 ((Maristel do Nascimento - mnasci202@hotmail.com)1 

 

Resumo: 

A obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no currículo da Educação Básica, instituída 

com a Lei 10.639/06, trouxe aos professores um desafio: Como implementar a referida lei aliada ao conteúdo 

disciplinar? O presente trabalho se propõe a apresentar uma atividade desenvolvida na disciplina de Matemática 

realizada em um colégio da rede estadual de ensino da cidade de Ponta Grossa/Paraná no qual buscou-se discutir 

os conceitos geométricos nos desenhos africanos denominados Sona/Lusona e nas construções do tabuleiro de 

jogos como: Shisima, Tsoro Yematatu, Borboleta e Mu Torere.  Diante desta experiência, concluiu-se que é 

possível desenvolver atividades de formação humana aliados aos conceitos de matemática com alunos do Ensino 

Médio. 

Palavras-chave:  Desenhos sonas - Lusonas. Jogos africanos. Ensino e aprendizagem 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Nome completo do programa ou projeto ao qual o produto está relacionado. 

Observação: Este item não se aplica a trabalhos que não possuem cadastro nas 

Instituições de Ensino Superior - IES. 

 

PROJETOS VINCULADOS 

 Listar projetos vinculados ao programa.  

Observação: Este item é específico para programas. 

                                                 
1 Supervisora PIBID – 2013 – 2015; UEPG; Matemática e mnasci202@hotmail.com. 
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Este item não se aplica a trabalhos que não possuem cadastro nas 

Instituições de Ensino Superior - IES. 

 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos da rede Estadual de Ensino. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Colégio Estadual de Ponta Grossa. 

 

JUSTIFICATIVA 

Desde a implementação da lei 10.639/03 que instituiu o ensino da História e cultura 

Afro–Brasileira no currículo, professores buscam formas para incluir este tema em suas 

práticas pedagógicas. 

No Paraná, documentos orientam que o tema seja discutido em todas as disciplinas 

curriculares nos diferentes níveis de ensino.  O artigo 2º da deliberação nº 04/06 do Conselho 

Estadual de Educação propõe: “O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino 

deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular 

contemple, obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana na perspectiva de proporcionar aos alunos uma educação compatível com a 

sociedade democrática, multicultural e pluriétnica”. 

Neste sentido, este artigo apresenta uma atividade realizada na disciplina de 

Matemática com alunos do 2º ano do Ensino Médio de um colégio da rede estadual de ensino 
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da cidade de Ponta Grossa. O objetivo principal foi desenvolver um trabalho pedagógico, 

envolvendo discussões com relação ao tema, relacionando com os conceitos específicos de 

Matemática, como de Geometria Plana. As atividades aplicadas tiveram como aporte teórico a 

Investigação Matemática, de (PONTE, BROCADO &OLIVEIRA). “Esta prática pedagógica 

propõe que o objeto a ser estudado não é definido pelo professor, o aluno é chamado a agir 

como um matemático formula conjecturas a respeito do que está sendo investigado”.  

 

OBJETIVOS 

Desenvolver atividades envolvendo a História e cultura Africana nas aulas e 

Matemática. 

 

METODOLOGIA 

Por questão didática, realizou-se o trabalho em quatro etapas, desenvolvendo cada 

etapa em uma hora aula, sendo que apenas na terceira etapa os alunos finalizaram os desenhos 

em de casa. 

1ª Etapa: A primeira etapa iniciou propondo-se uma discussão e reflexão no quadro 

com a frase “A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais 

importante da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano” (Augusto 

Cury). Na sequência distribuíram-se cartões com as palavras: Empatia, consciência negra, 

respeito, gratidão, racismo, injúria racial, amor, perdão, violência e amizade, para que os 

alunos discutissem em dupla o significado da frase e do grupo de palavras. Em seguida aberto 

para o grande grupo. 

2ª Etapa: Desafio do Sona e suas histórias.  Inicialmente apresentou-se a história dos 

desenhos denominados Sona. Originário do nordeste da Angola, o povo Tchokwe 

desenvolveu trabalhos decorativos e desenhos na areia conhecidos como Sona (plural de 

Lusona) que eram utilizados como uma referência para contar histórias. Em seguida, propôs- 

se um desafio com os desenhos do Sona.  
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Imagem 1: Desenhos do Sona/Lusona (desenhos realizados pelos alunos) e Imagem 2:  apresentação de 20 

de novembro 

       

        Fonte: Autoria própria. 

O primeiro, os alunos precisaram observar as duas fases desenhadas, encontrar a lógica da 

sequência e desenhar a fase intermediaria. 

No segundo: denominada Sona da Amizade, o desafio era realizar o desenho sem 

levantar o lápis do papel e sem passar duas vezes pela mesma linha. Estes desenhos foram 

representados em papel lixa orientados pela professora de Arte. 

3ª Etapa: Jogos Africanos. Dos jogos africanos escolheu-se a construção do 

Shisima,Tsoro Yematatu, Borboleta e Mu Torere, cujos tabuleiros são representados por 

figuras geométricas, sendo possível, assim, apontar os conceitos de geometria estudados 

(círculos, circunferência, divisão da circunferência em partes iguais e ângulos). 

Complementado com os jogos de raciocínios: Mancala; Terra e Mar e Bezzete. Para a 

construção, utilizou - se as orientações do livro Jogos e Atividades de Matemática do Mundo 

Inteiro (Zaslavsky p. 16-17). Nas construções dos tabuleiros, realizamos discussões levando a 

investigação matemática: 

Inicialmente apresentamos cópias dos tabuleiros dos jogos africanos, e folhas de papel 

A3, os alunos em duplas tinham como tarefas: 

➢ Construir na folha de papel o tabuleiro do jogo escolhido cuja figura 

geométrica tivesse a maior área possível; 

➢ Na folha era necessário deixar uma margem de 1cm por 1 cm; 
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➢ O raio do círculo do tabuleiro do jogo Shisima deveria ser maior número 

inteiro possível, que permitisse a construção das “casas” laterais; 

➢ Pesquisar como dividir uma circunferência em oito arcos congruentes para a 

construção do tabuleiro do jogo Shisima; 

➢ Pesquisar como desenhar triângulos equiláteros e isósceles, base do tabuleiro 

dos jogos:  Borboleta, Tsoro Yematatu e Mu Torere; 

➢ Calcular a área da superfície de todas as figuras geométricas envolvida nas 

construções dos tabuleiros. 

4ª Etapa: No dia 20/11, Dia Nacional da Consciência Negra, como parte das 

atividades referente à data foi escolhido uma turma para apresentar a atividade desenvolvida 

para todos os alunos do colégio. Para esta atividade a turma foi dividida em equipes, os jogos 

foram sorteados, as equipes ficavam responsáveis por desenhar um tabuleiro do seu jogo em 

tamanho ampliado, nas aulas realizamos os desenhos em folhas A4, pesquisar e estudar as 

regras do jogo. Assim durante o evento, os visitantes além de ouvir a parte histórica do jogo 

também eram convidados a participar dos jogos.  

 

RESULTADOS 

O trabalho realizado em sala de aula foi significativo devido ao envolvimento dos 

alunos nas discussões e reflexões. Nestes momentos, percebeu-se a leitura de mundo dos 

alunos, que muitas vezes é baseada no senso comum, evidenciando-se assim a falta de 

maturidade habitual nesta faixa etária dos alunos (entre 16 e 17 anos), mas também a nítida 

falta de leitura e conhecimento. 

No aspecto metodológico, constatou-se o envolvimento expressivo na realização das 

atividades, a facilidade nas construções orientadas, a observação das regularidades, e a 

possibilidade de trabalhar com os conceitos da matemática para a formação humana.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tendo atuado como supervisora do PIBID, nos anos 2013-2015, junto com os 

acadêmicos buscamos formas de incentivar e mostrar, para os alunos do Ensino Médio, que a 

matemática é muito mais que uma ciência pronta e acabada, que está em constante 

construção, assim, durantes as aulas, as atividades desenvolvidas tinham por objetivo uma 

matemática ativa, com a participação do aluno na construção do conhecimento. Com a 

realização desta atividade ficou evidente que é possível desenvolver conceitos matemáticos 

aliados a formação humana com a participação ativa dos alunos. 

 

APOIO 

A atividade não contou com órgãos financiadores. 

 

 REFERÊNCIAS 

GEDES, P. Desenhos da África. Coleção Vivendo a Matemática. São Paulo: Scipione. 

1990. 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares Estaduais – 

Matemática. Curitiba: SEED/DEPG, 2006. 

 

PONTE, J.P.; BROCADO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações Matemáticas na sala de aula. 

Belo Horizonte: Autêntica. 2006. 

 

ZASLAVSKY, C. Jogos e Atividades Matemáticas do Mundo Inteiro Porto Alegre: 

Artmed. 2000.  Páginas: 16-17. 

 

 


