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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

A BELEZA NEGRA E O FEMININO NO TEXTO: UMA REPRESENTAÇÃO POSITIVA DO 

NEGRO NO BRASIL. 
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RESUMO –  Este pôster apresenta a oficina desenvolvida como parte das atividades do Curso de 
Extensão “Educação das relações étnico-raciais” ocorrido no semestre de 2012, promovido pelo 
Núcleo de Relações Étnico-Raciais, de Gênero e Sexualidade NUREGS/UEPG. A base teórica é a lei 
10.639/2003 que prevê a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira em todo 
currículo escolar na educação básica. O objetivo foi conhecer aspectos de culturas africanas, 
trabalhando o imaginário, a desconstrução de estereótipos raciais, a valorização e o respeito a 
alteridade.  Realizou-se em um colégio estadual e em uma escola municipal. A atividade prática junto 
aos alunos agregou as disciplinas de Arte, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e História. A 
metodologia utilizada foi expositiva, dialogada e participativa. Através da tradição oral, os alunos em 
roda ouviram o conto africano de Benin “As vozes dos pássaros”, discutiram acerca da beleza a partir 
de imagens de mulheres negras brasileiras e das diversas etnias africanas, da escultura de Iyá Ibeji, 
da confecção da boneca Abayomi, da pintura de desenhos pedagógicos de mulheres negras 
africanas e estampas africanas. Sendo assim, eles perceberam que, tanto nas pinturas como nas 
esculturas, a presença da figuras humanas apresenta uma preocupação com os valores étnicos, 
morais e religiosos. Os resultados foram positivos pela participação dos alunos e pelo comentário de 
uma das alunas do 7º ano: “As pessoas são preconceituosas por falta de conhecimento”.  
 
PALAVRAS CHAVE – Beleza feminina. Negro. Política afirmativa. 
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