


Contos de Ifá são laboratórios de inovação cidadã: laboratórios para
promoção da identidade negra a partir de games roteirizados com a
mitologia afro-brasileira e afro-indígena. 
A proposta é atuar com metodologias que permitem expressar formas de
oralidade de comunidades tradicionais e seus saberes ancestrais, e
provocar a construção de práticas em que a oralidade e a ancestralidade
seja chave para as transformações sociais. O LABCOCO integra as
atividades do Ilê Axé Oxum Karê, liderado por Mãe Beth de Oxum
(Patrimônio Vivo de Pernambuco) terreiro de matriz africana nação nagô
de Pernambuco, que desenvolve metodologias que expressa a oralidade,
trás como narrativa dos Jogos Contos de Ifá a mitologia afro-brasileira.

Conheça nosso projeto



Através de vivências e imersão os convidados, no mesmo tempo que se
diverte, aprende a quebrar preconceitos com as religiões afro-brasileiras
num processo que valoriza a identidade negra e a ludicidade enquanto
cognição. A atividade consiste em promover um uso crítico das tecnologias
para a transformação social. No ambiente do game Contos de Ifá, é possível
exercitar uma imaginação técnica, a partir do olhar da juventude, para
atracar uma nova consciência política que preserve os direitos humanos,
urbanos, sociais e culturais das próximas gerações.
São métodos com base em tecnologia aberta e desenvolvimento ágil de
projetos com a juventude negra a partir de experiências em jogos digitais.

Metodologia



                  OFICINAS:

- Tecnologia Social Game e ancestralidade.
- Gamificação de roteiros com base na mitologia afro-brasileira.
- Universo da Tecnologia (Workshop, Imersão e jogabilidade)

                   RODA DE CONVERSA:
-Tecnologia, ancestralidade e diáspora africana.

                  Público-alvo :
– Comunidades quilombolas, indígenas, periféricas e rurais.
- Professores e Estudantes da rede pública e particular de ensino e
Público em geral.
– Entusiastas de jogos online.



https://contosdeifa.wordpress.com/



Formações



Aula Contos de Ifá - NUFAC



Matéria no site do Diario de Pernambuco em 2014



Oficina "Contos de Ifá - Uma Aventura Afro-Brasileira" acontece agora no Curta-SE, de 26 a
28 de novembro de 2014, em Aracaju (SE).



Prêmio Brasil Criativo 2014



Uma experiência em novas mídias, Contos de Ifá também promove encontros e oficinas
voltadas a professores e alunos de escolas públicas!
O projeto promove neste mês de novembro junto à Escola Pública Mascarenhas de
Moraes, em Olinda, a primeira etapa de formação com os professores. Que discute o jogo
como uma ferramenta de apropriação tecnológica escolar. A segunda etapa de formação
envolverá os estudantes, os quais desenvolverão novas fases para o jogo.

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS, EM 2014





Com apoio da Secretaria de Cultura da Bahia e do Fundo Brasil de Direitos Humanos, serão
realizados oficinas com estudantes secundaristas da cidade de São Félix e Cachoeira e

também por alunos da Universidade do Recôncavo Baiano (UFRB), em 2015.



2016 Vivência Laboratórios de Inovação Contos de Ifá
no SESC Riberão Preto (SP)

 

https://contosdeifa.wordpress.com/2016/11/02/vivencia-laboratorios-de-inovacao-contos-de-ifa-no-sesc-riberao-preto-sp/


2016 Tem busdoor do Contos de Ifá circulando na
Bahia!

https://contosdeifa.wordpress.com/2016/07/21/busdoor-do-contos-de-ifa-esta-circulando-na-bahia/






Festival da boa vida no cinema: como nunca antes, palestra
sobre o game Contos de Ifá e um pocket show com o Coco de

Umbigada – Augartenspitz / Viena / Áustria 17/07/2017



Berlin Alemanha 2017
Debate sobre Tecnologia e Ancestralidade Contos de Ifá, para
mulheres no espaço Kuringa – casa do teatro do oprimido em

Berlim que fica na Grüntaler Strassese 14 – 2017



De 28 a 30 de setembro de 2016, Mãe
Beth de Oxum, Ricardo Ruiz e Ricardo
Brazileiro estarão ministrando um
laboratório de web game Contos de Ifá,
no Sesc Ribeirão Preto. Serão três dias
de envolvimento com tecnologias
abertas, buscando a implementação de
uma nova fase do jogo, que tem como
narrativa a mitologia afro-brasileira.

 
A oficina é gratuita! Inscreva-se:
http://bit.ly/2dwLijb.

SESC Ribeirão Preto 2016

https://web.facebook.com/contosdeifa/?__tn__=kK*F
https://web.facebook.com/sescribeiraopreto/?__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2dwLijb%3Ffbclid%3DIwAR3gBOHeRp9lB8zctbskBGBXrDe9td86U0VlLrkL89dRJIMOK4GpIoJcauY&h=AT1vIEUKfRpLkioOVOlYgzjt_NIHwBiWp1Uq6boGBEQJzMUhFy6mkfzXkigBuHVJ7NDQ-ElNzUxp_2GItnKE3BxSG7-fOCmplvPqRYD9pi8i0KAGG9q4SgVK-0y73Z0DXhdc-og&__tn__=-UK*F


Matéria no site da Fundação do Patrimônio Hitórico e Artístico de Pernambuco, em 2018.



Workshop Contos de Ifá no SESC Ipiranga - SP 2018



Palestra na JUMP SESSIONS PORTO DIGITAL 2018



Palestra no REC N'PLAY PORTO DIGITAL 2019



SESC Garanhuns 2019



SESC São Carlos - Novembro 2020



Desenvolvimento de games 2021



Desenvolvimento de games 2021



CIRSOL - Conferência Internacional de Residuos
Sólidos - 2021



Curso de Desenvolvimento
de Games Contos de Ifá

para Mulheres.



CONHEÇA NOSSA AVENTURA!

contosdeifa.com
OBRIGADO

o ṣeun


