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EXTENSÃO

Ação de Extensão junto a jovens do
Movimento Capoeira de Quilombo, dos

Quilombos de São João do Piauí1

Raimunda Ferreira Gomes Coelho2

Objetivo Geral:

Ampliar a
compreensão acerca
dos processos
históricos geradores
dos racismos bem
como dos instrumentos
legais que garantem o
direitos à educação
escolar dos povos dos
quilombos como
resultados das lutas e
resistências.

1 Proposta de atividade de extensão elaborada no âmbito do Curso Educação Escolar
Quilombola pelo Programa de Formação Continuada de Docentes, Pesquisadores e
Representantes de Movimentos Sociais da Revista África e Africanidades.

2 Mestra em Educação pelo PPGEd da Universidade Federal do Piauí UFPI , na Linha de
Pesquisa Educação e Movimentos Sociais, com o tema Educação e Afrodescendência;
integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero e Afrodescendência
RodaGriô do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da UFPI. Professora da
Rede Estadual de Ensino - SEDUC, Piauí.
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Objetivos Específicos:

- Refletir sobre a realidade da
educação oferecida nas escolas,
enfocando os diferentes aspectos: as
práticas pedagógicas, estrutura das
escolas, transporte, currículo,
formação dos professores;

- Discutir sobre os processos
históricos geradores dos racismos e
seus efeitos e da formação dos
quilombos, bem como sobre as
formas de resistência e combate aos
racismos pelos afrodescendentes ao
logo da história;

- Apresentar as leis e diretrizes
existentes para a efetivação da
educação quilombola;

- Instigar a consciência critica para
exigência do direito à educação, para
a recusa às condições precárias da
educação quilombola bem como para
apresentação de propostas.

Conteúdo:

- Realidade da educação escolar
quilombola;

- Processos históricos geradores dos
racismos e a formação dos quilombos
como reação aos racismos e luta
pelos direitos;

- Leis e diretrizes para efetivação da
educação escolar quilombola;

- A participação do Grupo de
Capoeira na construção da educação
escolar quilombola.

Legislação

BRASIL. Constituição da República
Federativa do Brasil: Texto constitucional
promulgado em 5 de outubro de 1988, com
as alterações adotas pelas Emendas
Constitucionais nº 1/92 a nº 67/2010 e
pelas Emendas Constitucionais de Revisão
nº 1 a 67/2010. Brasília: Senado Federal,
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2011.

_____. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. LDBN. Disponível em:
<http://www.portalmec.gov.br>. Acessado
em 15 de julho de 2017.

_____. Lei n. 10.639, de 09 de janeiro de
2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial da Rede de
Ensino a obrigatoriedade da temática
"História e Cultura Afro-Brasileira.
Disponível em:
<http://www.portalmec.gov.br>>. Acesso
em 15 de julho de 2017.

_____. Ministério da Educação/Conselho
Nacional de Educação. CP/DF Resolução
nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Etnico-Raciais
e para o ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana.
<http://www.portalmec.gov.br>. Acesso em
15 de julho  de 2017.

_____. Ministério da Educação/Secad.
Resolução nº 8, de 20 de novembro de
2012. Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola na Educação
Básica.Disponível em
http://www.seppir.gov.br/arquivos-
pdf/diretrizes-curriculares. Acessado em
17 de 15 de julho  de 2017.

www.africaeafricanidades.com.br
www.africaeafricanidades.com.br
http://www.portalmec.gov.br
http://www.portalmec.gov.br
http://www.portalmec.gov.br
http://www.seppir.gov.br/arquivos-


Revista África e Africanidades - Ano X – n. 24, jul-set. 2017 – ISSN 1983-2354
www.africaeafricanidades.com.br

Revista África e Africanidades - Ano X – n. 24, jul-set. 2017 – ISSN 1983-2354
www.africaeafricanidades.com.br

Metodologia/ Estratégia

- Rodas de Diálogos;

- Oficina;

- Apresentação de slides;

- Exibição de vídeo.

Recursos

- Data show, computador e sistema de
som;

- Cartolinas e pincéis;

- Textos de apoio em apostila.

Avaliação

- Auto-avaliação em Roda de Conversa;

- Questionário com questões fechadas e
abertas;

Material de Apoio

COELHO, Raimunda Ferreira Gomes. As
educações escolar e social na formação
da identidade racial de jovens nos
quilombos de São João do Piauí. 2013.
Dissertação (Mestrado em Educação).
Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do
Piauí, Teresina, 2013.

FERNANDES, Ricardo Luiz da Silva;
NAZARETH, Henrique Dias Gomes de;
REIS, Maria Amélia Gomes de Souza.
Negritudes e aprendizagem cotidiana. In:
Revista África e Africanidades - Ano I -
n. 3 - Nov. 2008. Disponível em: <
http://www.africaeafricanidades.com.br/doc
umentos/Negritudes_e_aprendizagem.pdf>

Quilombos - Caminhos da Reportagem

https://www.youtube.com/watch?v=Xb8hc3
QGIQA&index=10&list=PLOoE69U2m--
LCgbcYWvSZQuRejlEOd3FI
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