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(    )  CULTURA 
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(    )  SAÚDE 
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RESUMO – De acordo com o Artigo 26-A da Lei nº 11.645/08 e Lei 10.693/03 tornou-se obrigatório o 
estudo da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Seu conteúdo inclui diversos aspectos da 
cultura que caracterizam a formação da população brasileira, resgatando suas contribuições, as 
histórias da África e dos Africanos. Optou-se pelo trabalho com contos e poesias que podem ser 
trabalhadas com crianças em sala de aula, pois possibilitam uma reflexão sobre valores morais/éticos 
e identidade. Optou-se por desenvolver atividades na área da Literatura após busca em materiais 
sobre cultura e literatura africana na biblioteca escolar, uma vez que percebeu-se amplo potencial do 
material destinado às escolas.Trabalhou-se com alunos das séries iniciais do ensino fundamental.A 
realização deste trabalho buscou contribuir para o reconhecimento da identidade, história e cultura 
Afro-Brasileira, possibilitando aos alunos outro ponto de vista sobre a cultura afro-brasileira que não 
somente os oferecidos pelos livros de história, que ainda apresentam uma visão deturpada da história 
sobre a vinda destes povos ao Brasil.As atividades desenvolvidas têm por objetivo desconstruir as 
barreiras estabelecidas por séculos de preconceitos, estereótipos e discriminações, além de valorizar 
conhecimentos e contribuições que o Brasil recebeu da África,e o contato com obras da Literatura e 
Cultura Africana.Durante certo período letivo, realizaram-se atividades de leitura e escrita, nas quais 
eram contemplados textos da literatura Africana, como contos, poemas e músicas,a partir dos quais 
se desenvolveram atividades de leitura com os alunos: jogral, dramatizações, leitura, caça palavras, 
pintura, dobraduras. Como resultado final cada aluno participante montou sua coletânea de atividades 
em forma de portfólio, o qual se tornou um material de referência para a comunidade escolar. 
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