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RESUMO 
 
 

CONHECENDO A ÁFRICA PELO JOGAR E BRINCAR RESUMO No Brasil a Lei 10.639/2003, 
torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e africana na educação básica, 
assim sendo, a pluralidade cultural passa a ser valorizada, enriquecendo ainda mais os 
projetos pedagógicos das escolas e a Educação física. Porém ainda a educação se mostra 
enraizada em concepções europeias, principalmente se tratando do currículo escolar, sendo 
comum nos depararmos com diversas manifestações que reclamam da ausência ou timidez da 
implementação dessa lei nos ambientes escolares, dentre inúmeras ações necessárias para 
melhoria da educação. Salientamos o trabalho de propiciar a vivência desses conteúdos de 
forma emblemática no sentido de preservação e valorização da nossa cultura e de ilidir 
posturas conflitantes com o princípio da igualdade racial, perpetuando conhecimento através 
das futuras gerações, efetivamente não temos contribuições efetivas no plano sociocultural e 
multicultural. Diante desta problemática, começamos a estudar o tema África, e tentar descobrir 
resposta para tal problema, é possível conhecer a África através de jogos e brincadeiras? Os 
objetivos desta pesquisa são aprender a diversidade cultural e lúdicas dos países africanos, 
desenvolver habilidades multiculturais, socioafetivas e cognitivas, além de compreenderem a 
importância da investigação, promovendo práticas lúdicas, para que possam refletir melhor 
sobre a cultura africana. No campo das ações pedagógicas trabalhamos através da pedagogia 
de projetos e da educação física, onde a temática que desencadeou o problema foi definida 
junto com os alunos escolares, que depois de vários questionamentos e discussões, 
escolheram os jogos africanos e brincadeiras como recurso para reflexão quanto cultura afro-
brasileira, possibilitando criarmos estratégias, para o desenvolvimento da diversidade e 
pluralidade cultural, no contexto escolar. Assim fomos desenvolvendo nossa pesquisa, onde as 
atividades lúdicas africanas foram ganhando cada vez mais espaço em nosso trabalho de 
pesquisa. Utilizamos o método de pesquisa-ação, onde os dados foram obtidos através de 
diário do observador, coleta de entrevistas abertas e centradas, conduzidas com atores 
escolares dentro da proposta interacionista da pedagogia de projeto, registros videográficos, 
escritos e fotográficos. O estudo foi desenvolvido com alunos de 11 a 14 anos de idade, de 
ambos os sexos dos 6º e 7º ano, no período de um semestre. Os resultados foram positivos, 
quando analisamos o envolvimento dos alunos, professores. Um dos fatores positivo que muito 
colaborou com este resultado, foi a gincana africana com aprendizagens significativas e 
lúdicas, que envolveram não só os alunos, mas a equipe escolar. O projeto contribuiu para uma 
mudança de postura das pessoas, alunos e professores que poderão levar uma experiência 
para a interdisciplinaridade dentro da escola. Na primeira fase da temática desencadeadora, 
colhemos informações que os sujeitos apresentavam, sobre o que é? Como é a África? Com 
pouco conhecimento no início, após as pesquisas de laboratórios, fizeram grandes 
descobertas. Fizemos várias provocações para despertar os interesses nos alunos. 
Percebemos grande interesse pelos jogos e brincadeiras. A escola fica localizada em bairro 
rural, o que dificulta o trajeto, pois a maioria utiliza o transporte escolar, na ida e volta, visto que 
o projeto ocorre no contra turno, sem transporte. Mas a quantidade de alunos presentes vem 
aumentado a cada dia. Hoje é visível perceber a presença da implementação da lei 
10639/2003 nesta unidade escolar. Concluímos que planejar e executar formas de socialização 
dos conhecimentos no campo prático, considerando a cultura afro-brasileira, podem despertar 
competências, habilidades e atitudes, quando se fala de atividades lúdicas, fora ou dentro da 
escola, e também educativos quando se fala no aprender a conviver e a trabalhar 
coletivamente, assim vimos que é possível levar os alunos a aprenderem a diversidade cultural 
e desenvolverem habilidades da pluralidade cultural. Palavras-chave: África, jogo, pluralidade 
cultural.  


