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RESUMO

Este trabalho enfocou a arte em educação com foco na afrodescendência através da literatura com a dramaturgia do Casamento da Princesa Abena  e a arte manual na  oficina

de confecção da Boneca Abaiomi. A temática da raça negra faz parte do currículo nacional e o Brasil conta com um histórico de conflitos e injustiças na formação do povo

brasileiro quando o assunto se refere aos afrodescendentes.  As oficinas de arte em educação aproximam os temas e as pessoas  com a percepção da temática a partir de

sentimento e emoções. De forma lúdica constrói saberes e práticas.  A Boneca Abaiomi é uma boneca feita a partir de retalhos das roupas dos negros em sua diáspora e as

crianças a recebiam de presente para brincarem durante a viagem dos navios negreiros.    O objetivo foi sensibilizar os participantes pela história da raça e pela cultura do povo

africano e afrodescendente. O público alvo foi de aproximadamente 1000 pessoas em escolas e municípios do entorno da UEMG Campanha e de Campanha MG constituidos de

alunos do magistério e de toda a educação básica, acadêmicos,  professores da educação básica e do ensino superior.  A metodologia se constituiu de uma contação de histórias

relativos ao povo negro com a história O casamento da Princesa Abena acompanhada de dramatização e finaliza com a confecção da Boneca Abaiomi  por todos os

participantes.  A oficina sensibilizou pessoas e criou uma relação de respeito pela saga do povo africano e afrodescendentes,  permitindo  que  a criança, o  jovem e até mesmo o

adulto dos tempos atuais possa entender a dimensão da cultura e da vida de um povo e assim compreender as iniciativas afirmativas em relação ao povo negro no Brasil. 
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