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RESUMO 
 
 

JOGOS AFRICANOS: CULTURA E CORPOREIDADE RESUMO O Brasil se configura como a 
pátria berço da diversidade cultural, mas ao contrário ainda vivemos a tradição educacional 
enraizada em concepções europeias ao que tange principalmente o currículo escolar. Dentre 
as inúmeras ações necessárias para melhoria da educação, salientamos o trabalho com 
diversidade cultural e o trato do multiculturalismo principalmente das concepções étnico-raciais. 
Tendo em vista que ainda percebemos preconceito existente em relação ao negro nas 
sociedades atuais, optamos por trabalhar como base a Lei 10.639/2003 que torna obrigatório o 
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na educação básica. Apesar da 
existência da lei, o que parece determinar o currículo são as marcas etnocêntricas, desta forma 
efetivamente não temos contribuições efetivas no plano sociocultural e multicultural. É 
relevante a discussão pedagógica de constructos socioculturais de base necessita ser 
apresentados e discutidos junto à comunidade escolar, assim de forma prática devemos incluir 
a cultura de origem africana e promover a educação para as relações étnico-raciais para gerar 
maior discernimento quanto à formação de nossa sociedade. No cerne de nossas ações, 
começamos a estudar o tema África e nos deparamos com o seguinte problema: É possível 
trabalhar cultura e corporeidade a partir da vivência de jogos africanos? Nosso objetivo foi, no 
entanto, trabalhar a cultura africana na escola, promover reflexões sobre a diversidade de 
culturas e desenvolver a temática escolhida de maneira lúdica, por meio da vivência de jogos 
africanos. No campo das ações pedagógicas trabalhamos por meio da pedagogia de projetos, 
assim a temática desencadeadora foi definida junto com os alunos, ou seja, nossos atores 
escolares que depois de algumas discussões escolheram os jogos africanos como recurso para 
reflexão quanto cultura Afro-Brasileira. Desta maneira, as atividades lúdicas africanas 
ganharam espaço em nossas pesquisas, ampliando as possibilidades para o desenvolvimento 
da cultura e da corporeidade no contexto escolar. O método de pesquisa utilizado no projeto foi 
à pesquisa-ação que contou com triangulação de dados obtidos por registros videográficos, 
diário do observador e coleta de entrevistas abertas e centradas, registradas a partir das práxis 
pedagógicas conduzidas com os atores escolares dentro da proposta interacionista da 
pedagogia de projeto. Destacamos que a população estudada foi composta por quinze alunos, 
entre 12 e 14 anos de idade, de ambos os sexos do 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental de 
uma Escola Estadual em uma cidade no interior do estado de São Paulo no período de um 
semestre. Os resultados obtidos apontam para a necessidade de ampliação do debate 
multicultural com relação à Cultura Afro-Brasileira e Africana na escola, já que os dados 
analisados mostraram-se promissores quanto para questão de envolvimento dos alunos, 
conhecimento da cultura africana, aprendizagem significativa e ampliação cultural a partir da 
corporeidade de origem africana através de atividades lúdicas. Palavras-chave: Jogos; Cultura; 
África. 


