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RESUMO 
 
 

JOGANDO PELA AFRICA DESMESTIFICAR A CULTURA AFRICANA POR MEIO DE 
ATIVIDADES LUDICAS COMO JOGOS E DANÇAS Introdução: Promulgada no dia 9 de 
janeiro de 2003, a Lei nº 10.639 torna obrigatório o ensino da história e cultura africana nas 
escolas de Ensino Fundamental e Médio. A lei é de extrema importância para estimular 
crianças e jovens a conhecer a matriz africana de nossa cultura, história e sociedade, pois 
trabalha a questão étnico-racial com o objetivo de combater o racismo e a discriminação sobre 
os negros. É um direito dos alunos também que trabalhemos a questão do multiculturalismo 
que vivemos devido ao mundo globalizado de hoje. Diversidade cultural contempla as 
diferenças culturais existentes entre as pessoas, considerando sua linguagem e tradições, bem 
como, a sua concepção da moral e da religião. Multiculturalismo ou pluralismo cultural, é uma 
designação que descreve a existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou país, sem 
que uma delas predomine, porém separadas geograficamente. Tais conceitos são transmitidos 
às crianças através de jogos e dança. Metodologia: Utilizamos o método da pesquisação e 
pedagogia de projetos. Trabalhamos com 27 alunos do 5º ano fundamental, do período da 
tarde, de uma escola estadual no interior do estado de São Paulo. Utilizamos o Diário do 
Observador, com anotações diárias, fotos e vídeos das atividades aplicadas, realizamos 
também atividades que envolvem a comunidade, com apresentações dos alunos, além de 
explicarmos a história dos jogos e das danças que transmitimos aos mesmos. Objetivos: 
Introduzir noções e conhecimentos com relação a África, bem como a influência da pluralidade 
cultural africana no Brasil através da dança, jogos, fábulas e atividades interdisciplinares. 
Relevância: Gerar novos conhecimentos aos alunos. Ensinar a historia e a cultura africana, 
bem como sua influencia em nosso país. Trabalhar de acordo com a Lei 10.639/2003 que 
tornou obrigatória a introdução do estudo da cultura africana nas escolas bem como introduzir o 
conceito de multiculturalismo. Resultado: Fazer com que os alunos percebam a importância da 
influencia africana em nosso pais, trabalhar a questão multiculturalismo e o preconceito que o 
envolve, principalmente nas escolas. Conclusão: Os alunos passam a se enxergar como seres 
semelhantes uns dos outros, deixando de lado o tom da pele ou o modo em que vivem. 
Aprendem também a respeitar outras diferenças as quais, de certa forma, os afastavam. 
Simultaneamente passam a compreender algumas heranças culturais que adquirimos dos 
nossos ancestrais, que usamos no dia a dia sendo a maioria deles, de origem africana. 


