
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 Em razão das discussões e inquietações causadas pelo Desfile de Estilos realizado pelo 
curso de Estética e Cosmética da Universidade, a Unoeste esclarece que a Universidade não 
compactua em nenhuma hipótese com qualquer tipo de discriminação e reforça que tem respeito 
pela cultura africana e afro-brasileira. Assim, mantém e discute diversos projetos voltados à essa 
temática. 
 Adicionalmente, a Universidade também cumpre com os requisitos legais e normativos 
estabelecidos pelo Ministério da Educação nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº10.639/2003 e Nº 
11.645/2008, e da Resolução CNE/CP Nº 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 
  
 Assim, como Universidade, acreditamos que é necessário entender e respeitar as 
diferenças humanas e fomentar a discussão a fim de romper paradigmas e levar a comunidade, 
composta por diversas culturas, interatuar e se interpretar reciprocamente para expandir sua visão 
de mundo e pensamentos, respeitando sempre os valores de cada um. 

 Ainda sobre a atividade do curso, a análise descontextualizada dela pode levar ao erro. 
Portanto, para facilitar o entendimento sobre o evento, divulgamos abaixo alguns segmentos de 
seu texto de abertura, o qual foi lido publicamente para todos os participantes.  

"A Consciência Negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os 
negros têm de si mesmos. Também representa sua luta contra a discriminação racial e a 
desigualdade social. 
Comemorada em 20 de novembro, a data faz alusão à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos 
Palmares, morto em 1695 durante o período colonial (1500 a 1822).  
Zumbi é um dos grandes símbolos nacionais da resistência dos negros.  
Nascido livre num quilombo ele lutou pela libertação dos escravos, tendo sido responsável por 
diversas rebeliões no nordeste.[…] 

[…] 
Após a abolição formal da escravidão no dia 13 de maio de 1888, a busca pela igualdade por 
direitos dos negros jamais cessou. 
A discriminação, sentida em todas as áreas, tornou o negro excluído da sociedade, da educação e 
consequentemente, do mercado de trabalho. 
Essa exclusão, através de muita luta, foi aos poucos se diminuindo e o negro foi encontrando 
lugar nos esportes e artes, mas não tinha acesso à universidade, por exemplo. 
Deste modo, era preciso um dia para lembrar desta manifestação constante que os negros 
realizam para serem aceitos da mesma forma que os brancos no Brasil, lembrar a importância de 
valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. 
Além disso, tem o intuito de conscientizar a população para a importância desse povo na 
formação social, histórica e cultural de nosso país.[…] 



[…]“Não preciso ter ambições. Só tem uma coisa que eu quero muito: que a humanidade viva 
unida... negros e brancos todos juntos.” (Bob Marley) 

Em trabalho em grupo, as alunas do segundo termo do curso de estética e cosmética, pensando 
em tal importância da conscientização do valor do negro não somente no Brasil mas no mundo, 
buscaram referências para a construção da imagem como representação dos estilos universais, 
trazendo a cultura, as lutas, conquistas, marcos e personalidades que nós fazem refletir que o 
Estilo não é moda e sim modos de como vivemos e vemos o mundo.    
Nesta noite serão apresentados 2 looks por grupo, sendo um look conceitual e um look usual 
inspirado no conceito de cada referência escolhida e pesquisada por cada grupo.  
Utilizando materiais de reuso, customizações e muita criatividade.  

O trabalho se trata da prova práticas da disciplina de Imagem Pessoal e Visagismo, ministrado 
pela professora Mestre Joandele Barcelos."  


