Curso de Formação de
Professoras e
Professores Quilombolas
20/05 a 09/09/2022

Este curso é voltado para formação de professoras e professores quilombolas, estudantes do ensino médio, da graduação, do ensino
superior, lideranças quilombolas e pessoas interessadas no tema da educação quilombola. O curso é parte integrante do Programa
Nacional de Educação da CONAQ - PRONEQ e tem como objetivo formar e informar professoras, estudantes e lideranças quilombolas
e demais pessoas interessadas no tema da educação quilombola e em discutir a implementação das diretrizes curriculares para a
educação escolar quilombola, os avanços e os desafios. O curso fortalecerá o movimento quilombola e ampliará as discussões sobre
a garantidos direitos quilombolas.
Formato: plataforma virtual
Público: professoras e professores quilombolas, estudantes do ensino médio, da graduação, do ensino superior e pessoas
interessadas no tema da educação quilombola.

METODOLOGIA
O curso terá duração de 14 semanas (um dia por semana), todas as sextas-feiras. As aulas terão até 2 horas e 30 minutos. Os
encontros terão, em maioria absoluta, formadoras/es quilombolas. Ao final do curso, as pessoas que participaram integralmente
serão estimuladas a escrever sobre suas aprendizagens e esses escritos (textos, músicas, poesias) comporão uma publicação que
será disponibilizada em formato de ebook e/ou impresso (o último) não dispomos de recursos. A publicação será um material didático
para professoras/es e estudantes quilombolas e demais interessados. para os escritos, a prioridade na recepção e aceitação será
das/dos professoras/es quilombolas.

JUSTIFICATIVA
Desde a mudança da Lei de Diretrizes de Bases da Educação por meio da Lei no 10.639/03, que obriga a inclusão da história da África
e afro-brasileira nos currículos da educação básica, os esforços governamentais para a implementação da referida lei têm sido
insuficientes, para alcançar os resultados desejados e necessários. Não obstante, em 2012, o Conselho Nacional de Educação - CNE,
publicou a resolução no 08 de 20 de novembro, criando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação escolar quilombola e
estabelecendo a educação escolar quilombola como uma modalidade de ensino.
Um dos pilares para a implementação da educação escolar quilombola (Silva, 2012) é a formação de professoras/es. Ocorre que não
existem esforços governamentais para formação de professoras/es voltados para a educação escolar quilombola.
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PROGRAMAÇÃO
MÓD.

DATA

TEMAS

PAINELISTAS
GIVÂNIA SILVA. Ativista, educadora e pesquisadora quilombola e cofudadora da Conaq
ANTONIO BISPO. Ativista, mestre dos saberes quilombolas e integrante da
Conaq

I

20/05

AULA INAUGURAL

II

27/05

QUILOMBOS EM NÚMEROS

III

03/06

HISTÓRIA, MEMÓRIA E LUTAS
QUILOMBOLAS

IV

10/06

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

V

17/06

A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA: A
ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA
QUEREMOS

VI

08/07

VII

15/07

EDUCAÇÃO E CULTURA QUILOMBOLA

VIII

22/07

O TERRITÓRIO BIODIVERSIDADE E
JUSTIÇA CLIMÁTICA

IX

29/07

EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
QUILOMBOLA

X

05/08

RACISMO ESTRUTURAL RELIGIOSO E
A IDENTIDADE QUILOMBOLA

XI

12/08

EDUCAÇÃO JURÍDICA, QUILOMBOS E
DIREITOS HUMANOS

VERCILENE DIAS. Ativista, advogada, pesquisadora quilombola e
integrante do jurídico da Conaq
RODRIGO PORTELA. Ativista, pesquisador, advogado e professora da UnB

XII

19/08

EDUCAÇÃO E ORÇAMENTO

ELIZABBETH RAMOS. Ativista pelo direito à educação, pesquisadora e
integrante do CCLF
ELTON BANDEIRA. Ativista, pesquisador e analista de planejamento e
orçamento federal

XIII

26/08

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO:
QUANTO CUSTA A EDUCAÇÃO
ESCOLAR QUILOMBOLA?

CLEO MANHAS. Ativista, pesquisadora e integrante do INESC
ROSELI FARIA. Ativista e analista de planejamento e orçamento federal

XIV

02/09

FUNDEB E NOVO
ENSINO MÉDIO

XV

09/09

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
PARA E EDUCAÇÃO ESCOLAR
QUILOMBOLA

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES
ETNICO-RACIAIS, EMANCIPAÇÃO E
DEMOCRACIA EM UMA
SOCIEDADE.

GIVÂNIA SILVA. Ativista, educadora e pesquisadora quilombola e cofudadora da Conaq
ÉLIDA LAURIS. Ativista e pesquisadora em Direitos Humanos
MARIA ROSALINA. Ativista quilombola e integrante da coord. da Conaq
RONALDO SANTOS. Ativista quilombola, músico e integrante da coord. da
Conaq
BÁRBARA SOUZA. Ativista, doutora em antropologia, pesquisadora e
integrante do NEAB UnB
GESSIANE AMBRÓSIO. Educadora e pesquisadora quilombola e
integrante da Conaq
MÁRCIA NASCIMENTO. Ativista, educadora e pesquisadora quilombola e
integrante da Aqcc/Conaq
MARIA DIVA DA SILVA RODRIGUES. Ativista, educadora e pesquisadora
quilombola e integrante da Aqcc/Conaq
FABIANA VENCESLAU: Ativista, educadora e pesquisadora quilombola e
integrante da Aqcc/Conaq
LUIZ MARCOS DE FRANÇA DIAS. Ativista, educador e pesquisador
quilombola integrante da Conaq

CLEANE SILVA. Ativista, educadora e pesquisadora quilombola e integrante
Conaq
IVO FONSECA. Ativista quilombola, Co-fundador da Conaq
LAISY ZACARIAS. Ativista negra e doutoranda em antropologia na
Universidade da California
ANTONIO JOÃO MENDES. Ativista e pesquisador e integrante e integrante da
coord. da Conaq
KÁTIA PENHA/CONAQ. Ativista e pesquisadora quilombola e integrante da
coord. da Conaq
ALEXANDRA MONTGOMERY. Ativista, pesquisadora e integrante da Anistia
Internacional
MARIA APARECIDA BENTO. Ativista, pesquisadora e integrante do Ceert
GEORGINA HELENA. Ativista, pesquisadora e professora da UFPel

LÚCIA XAVIER. Ativista, pesquidaora e integrante da Ong. Criola/RJ.
SANDRA MARIA. Ativista quilombola e integrante da coord. da Conaq

DENISE CARREIRA. Ativista, pesquisadora e integrante da Ong. Ação
Educativa
ANDRESSA PELLANDRA. Ativista, pesquisadora e integrante da Campanha
pelo Direito a Educação
NILMA LINO GOMES. Ativista, pesquisadora, professora da UFMG e
Coord. Napp de Igualdade Racial da FPA

REALIZAÇÃO: COLETIVO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO DA CONAQ
APOIO: CEERT E CONAQ

