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Problematização:
• Como essa Escola tem trabalhado a EJA, juntamente com
a implementação da Lei nº 10.639/2003 que institui no Art.
26 da LDB 9394/96 a obrigatoriedade em todos os níveis e
modalidades de ensino sobre a questão da História e
Cultura Afro-Brasileira?
• O objetivo desta pesquisa será trabalhar a Cultura AfroBrasileira através da Memória da Insurreição do
Queimado (1845-1850) Serra-ES, como marco da
resistência negra do Espírito Santo.

A Lei nº 10.639/2003 altera o Art. 79 B da Nova
LDB 9394/1996 ao estabelecer: “Calendário
escolar de 20 de novembro como Dia Nacional da
Consciência Negra”.

A proposta de implementação da Lei nº
10.639/2003 que institui no Art. 26 – A da Lei
9394/1996 a obrigatoriedade nos currículos
escolares em todos os níveis de ensino sobre a
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena –
(redação dada pela complementação e atualização
da Lei nº 11.645/2008).

Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo: nº.
1.967-2009
• Art. 3. As mantenedoras de instituições de ensino públicas
e privadas, subordinadas às decisões deste Conselho,
tomarão providências efetivas e sistemáticas, para
qualificar os docentes e as equipes pedagógicas no que diz
respeito à História e à Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
• Art. 7. O calendário escolar incluirá os dias 19 de abril e
20 de novembro, respectivamente, como Dia dos Povos
Indígenas e como Dia Nacional da Consciência Negra,
devendo essas datas ser tratadas como momentos de
culminâncias das atividades desenvolvidas durante o ano
letivo.

O aporte teórico se embasará em Jacques Le Goff (1993), que
traz a possibilidade de atualização da Memória dos tempos
mais remotos; em Marc Bloch (2001), que propõe a
compreensão da história do passado através do presente ou
vice-versa e Moura (1998) com a desmistificação da
“democracia racial” brasileira.
A metodologia em construção enveredará para educação
popular com Freire (1992), a história a contrapelo em
Benjamin (1994) e pelos recursos de pistas do método
indiciário de Ginzburg (1989). Ainda utilizar-se-ão como
procedimento de Coleta de Dados: análise documental,
realização de entrevistas e as imagens visuais através de
fotografias.

IMAGENS FOTOGRÁFICAS COMO DISPARADORAS DE
MEMÓRIAS

Pronunciamento de um líder indígena Yanomami, Davi
Kopenawa, dado na cidade de Boa Vista, Roraima, em 12 de
novembro de 2010:
• “Nós queremos tudo junto, tudo articulado, a defesa da
nossa terra deve está articulada ao processo de
escolarização dos nossos jovens para que eles aprendam e
possam nos defender. Queremos que as escolas fortaleçam
as nossas línguas, mas também ensinam os Yanomami a
serem médicos, enfermeiros, professores, dentistas,
pesquisadores. Também queremos continuar a nossa
história, queremos que os jovens continuem interessados
em ser xamãs, caçadores, pescadores, que saibam construir
as suas casa e viver com os recursos da nossa floresta. A
escola não é para virar branco”!

Nas considerações finais, espera-se que o resultado
desta pesquisa venha contribuir para um possível
diálogo entre presente e passado da Cultura AfroBrasileira e também Capixaba, através das políticas
educacionais desenvolvidas nas escolas do Espírito
Santo principalmente da Escola “Hildebrando Lucas”.
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