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RESUMO

O Programa Vozes d’África vinculada a Pró-reitora de Extensão da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), trouxe contribuições para o processo de ensino e aprendizagem na
UNILAB e nas escolas de ensino médio das cidades de Acarape e Redenção situada no maciço de Baturité no
estado do Ceará, tendo como foco investigar e promover a produção e circulação de um conjunto múltiplo e
inter-relacionado de produtos culturais em uma gama de linguagens artísticas, propondo debates sobre
temas sociais urgentes nos diversos países da integração, e buscando uma aproximação com o campo da
Educação. Desta maneira o presente trabalho possui como objetivo desenvolver as atividade/oficinas de
trança e turbantes nas escolas de maciço de Baturité. Estimulando o conhecimento de tranças, culturas
Africanas e a sua valorização, proporcionando momentos de ensino e aprendizagem sobre tranças e
turbantes e apreciações das estéticas africanas. Compreende-se que são atividades que apresentam uma
grande atratividade devido a temática que desperta a curiosidade dos alunos a conhecerem e prestigiarem
um pouco da história de sua origem e evolução. Ainda, aprender como eram representadas pelas classes
sociais na antiguidade. Portanto, entende-se que este projeto é uma oportunidade de grande relevância para
divulgar diversos tipos de tranças/turbantes e estéticas africanas, além disso, mostrar a importância destes
na própria cultura africana.

PALAVRAS-CHAVE
Estéticas africanas. , valorização das culturas africanas. Tranças e Turbantes.

IDR, UNILAB, Discente, e-mail: marcia17dasilva@gmail.com
IH, UNILAB, Discente, e-mail: larasm825@gmail.com
3
ICS, UNILAB, Discente, e-mail: correiacofernanda@gmail.com
4
ICS, UNILAB, Discente, e-mail: gomesdeabreusuaila@gmail.com
5
IH, UNILAB, Docente, e-mail: denisecruz@unilab.edu.br
1
2

Resumo simples - VII ENCONTRO DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA - 2019

