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Os artefactos culturais e saberes locais nos currículos  

Diversos pensadores preocupados por uma educação de qualidade, 

plural, de diversidades que introduz um novo paradigma caracterizado pelo 

reconhecimento e resgate de culturas e histórias locais se auto-afirmam e se 

legitimam os saberes locais. Através dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

actuando no âmbito global e local articulam-se politicamente os saberes 

universais e locais que pode permitir a redução da distância entre o saber local 

e o saber escolar.  

Um currículo deve-se entender como um conjunto de práticas por meio 

das quais significados são produzidos e compartilhados em um grupo, a 

cultura evidencia-se no respeito e no acolhimento das manifestações culturais 

dos alunos. 

Alves (2005), argumenta que, ao ponderar sobre a importância de se 

pensar na relação entre questões curriculares e questões da cultura. Para a 

autora, articular questões entre currículo e cultura indica a necessidade de se 

interrogar: há diferenças entre o que se produz nas escolas como 

conhecimento e o que é produzido fora dela como tal, em especial nas 

ciências? Que possibilidades de interinfluências se colocam entre o que é 

desenvolvido pelas escolas e o que é tecido nos espaçostempos fora dela? No 

sentido de buscar respostas para essas questões, Alves (2005) recorre a 

Lopes, que defende:  



É questionável estabelecer uma hierarquia de saberes e culturas, 

tanto quanto conceber uma unidade na pluralidade cultural. 

Admitir a pluralidade de culturas é admitir não só a pluralidade e 

a descontinuidade da razão, mas também admitir a divisão do 

trabalho na sociedade de classes. (Lopes, 1999, p.222-223). 

Trabalhar com a cultura local é importante para que os alunos elevem 

sua autoestima, se sintam reconhecidos em suas manifestações culturais.  

Freire (2011), afirma que ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos e que a escola tem o dever de não só respeitar, como discutir a 

razão de ser desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos. 

É necessário reorganizar o currículo com o apoio de toda escola, 

pensando na importância da cultura local, aprimorando os seguintes aspectos: 

• Desenvolvimento cognitivo e psicológico; 

• Preparação para a vida profissional; 

• Foco em interesses e talentos individuais. 

Exemplos de materiais da cultura moçambicana que podem ser 

desenvolvidas em sala de aula: o Ntxuva, jogo de semeadura ou de 

contagem e captura que explora vários conceitos matemáticos e 

estratégicos.  



 

Fonte: Print Screen de site Google 

 

Entre as habilidades cognitivas que o Ntxuva desperta estão a orientação 

espacial, cálculo aritmético e construção de estratégias. O Ntxuva trabalha 

alternativas e conexões. Cada casa contendo peças é uma alternativa de 

saída, uma opção. Cada opção pode ter uma ou várias conexões que exigem 

cálculos simples, mas ágeis e volumosos que levam ao objetivo final: eliminar 

as peças do adversário e retirá-los do tabuleiro, que estimula o raciocínio 

aritmético, lógico e estratégico, além da memória das crianças. 

Máscara da Cutura Maconde1 

 
1 Povos macondes estabelecidos no planalto de Mueda, província de Cabo Delgado, a norte de Moçambique. 



 

Fonte: Print Screen de site Google  

A partir de um estudo sobre máscaras africanas, seus significados e 

usos, é possível aprender sobre padrões geométricos e figuras da geometria 

não-Euclidiana. Pois a importação destas reliquias culturais moçambicanas 

tem levado a construção de uma aprendizagem significativa que, 

De acordo com Moreira: 

“É importante reiterar que a aprendizagem significativa se 

caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e 

conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e não 

arbitrária.” (MOREIRA, 2010, p. 2) 

 

A partir dos exemplos acima, pode-se concluir que as comunidades locais 

são ricos em conhecimentos que, quando bem sistematizados, podem e 

devem ser resgatados para o conhecimento escolar ou importados para a 

criação cotidiana dos curriculos.   



Para que tal ocorra, na formação dos professores, precisamos dar 

privilégio a possibilidade do formando ter competências capazes de ir às 

comunidades e de lá possa buscar aqueles elementos lá existentes de forma 

latente e trazê-los para o ambiente escolar, através duma transformação 

didáctica. O educador é o principal mediador dos processos educacionais e 

articulador dos saberes que organizam o currículo. Sua constante 

permanência no cotidiano escolar nos remete à sua essencial participação no 

plano do currículo. 
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