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Título: Você conhece a África? A diversidade de um continente por meio de jogos, 

artesanato e imagens. 

Modalidade: Oficina 

Proponente:  Thalita Ferreira 

Número de Vagas: 30 

Resumo: Desde a promulgação da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o 

ensino de História da África e da cultura Afro–Brasileira na Educação Básica, 

materiais didáticos e metodologias de ensino devem adequar-se a uma 

concepção de educação voltada ao respeito à diversidade étnica e cultural. No 

entanto, percebemos uma lacuna quanto ao cumprimento desta lei dentro das 

instituições educacionais. A diversidade política e sociocultural do continente 

africano e suas vinculações históricas com o Brasil devem ser abordadas nos 

projetos pedagógicos de forma dinâmica e interdisciplinar. O objetivo desta 

oficina é estimular a comunidade escolar a refletir sobre a diversidade cultural do 

continente africano e apresentar mais informações sobre a História da África e da 

Cultura Afro-brasileira por meio de artesanato e jogos. Na primeira etapa da 

oficina, propomos que os participantes observem diferentes imagens da África e 

conheçam as características das distintas paisagens naturais e humanas, 

rompendo com os estereótipos sobre o continente. Também realizaremos um 

divertido bingo composto por ilustrações, curiosidades e bandeiras dos países 

africanos. Em seguida, orientaremos a criação de Bonecas Abayomi a partir de 

retalhos de diferentes cores. Estas bonecas representam a história de resistência 

de escravizados, pois eram produzidas nos tumbeiros, navios de pequeno porte 

onde os africanos eram transportados até o Brasil. As mães faziam retalhos de 

suas saias para criar pequenas bonecas com tranças ou nós. A palavra iorubá 

“Abayomi” remete ao sentimento de “felicidade” e as bonecas serviam como 

amuleto de proteção para as crianças em terríveis e longas viagens marcadas 

pelo sofrimento. Os participantes da oficina conhecerão a origem e a importância 

destas bonecas de traços simples. Após a criação das Abayomi, a oficina 
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apresentará jogos que remetem às tradições da África. Escolhemos o jogo de 

audição “Mbube”, originado em Gana; “Mancala”, conhecido por ser o jogo de 

tabuleiro mais antigo do mundo e por estar relacionado às práticas de plantio e 

colheita das tribos africanas; e “Pegue o Bastão”, jogo de atenção da tradição 

egípcia. Por meio destes jogos e da criação das bonecas, a oficina valoriza a 

cultura africana de forma lúdica, exemplifica metodologias eficazes na área de 

Educação para as Relações Étnico-Raciais, enaltece a identidade negra e defende 

o respeito às características dos diferentes povos africanos. 

 

 


