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Título: Festival Cultural “Por dentro da Abolição da Escravidão no Amazonas” 

Objetos: 1) População Negra no Amazonas; 2) História Negra no Amazonas; 3) Festas 

populares; 4) cultura popular; 5) temas em Direitos Humanos; 6) Trabalhos em Artes.  

 

Objetivos gerais 

I. Pesquisar acerca dos processos que culminaram com a Abolição;  

 

II. Refletir sobre parte importante da História do Amazonas, familiarizando 

professores e alunos ao tema. 

 

 

III. Produzir atividades culturais que desenvolvam o tema proposto. 

 

IV. Incentivar a pesquisa e produção de cultura negra e popular no Estado do 

Amazonas, dentro da secretaria de Educação, com participação de outras 

secretarias e instituições. 

 

 

Objetivos específicos 

- Incentivar  a um só tempo  pesquisa histórica e produção artística, tomando por base 

eventos relevantes da História do Amazonas -  sobremaneira a Abolição da Escravidão 

no Estado do Amazonas e seus desdobramentos até os dias atuais, além de outras 

temáticas relativas à presença negra;   

-  Utilizar do aspecto cultural como veículo para tornar as subtemáticas atrativas e 

significativas  para profissionais da educação e estudantes da rede pública, desde o 

processo criativo até a execução;  

- Trabalhar as subtemáticas elencadas para o ano através das artes, quais sejam: a dança, 

a música, o teatro, a pintura de cartazes e a poesia; 

- Envolver o maior número possível de coordenadorias regionais, incentivando o 

trabalho artístico-cultural e pesquisa histórica relacionada  à História do município e do 

estado; 

- Envolver todas as coordenadorias distritais, incentivando o trabalho artístico-cultural e 

pesquisa histórica relacionada  à História do município e do estado; 



Justificativa  

      

       Conhecer a própria realidade é fundamental para qualquer modelo de educação que 

se preze.  A Amazônia, sua História, arte, cultura e atores sociais, marginalizados ou 

não, no que se relaciona aos aspectos educacionais, merece ser conhecida e muito bem 

compreendida por nossos alunos.  Para tanto, desenvolvemos um projeto intitulado 

“Festival da Abolição”, cuja ideia central é abordar, através de atividades artístico-

culturais, os processos desencadeadores (antecedentes Históricos) e a própria abolição 

da escravidão no Amazonas, que, enquanto conteúdo programático, é comumente 

relegada ao esquecimento nas escolas da rede estadual de ensino do Amazonas. Com 

isso procuramos possibilitar reflexão a respeito do negro no Amazonas, seus processos 

de resistência e luta contra a escravidão negra e suas marcas culturais na tradição de 

nosso estado. 

 

 

Histórico 

 

     Em 2016 tivemos o embrião do que viria a ser o Festival, um evento chamado 

“Gincana Cultural Por dentro da Abolição da escravidão no Amazonas”, já com a 

participação de todas as distritais da capital e abertura para realização no interior 

também, envolvendo à época por volta de 1.000 alunos da rede estadual, professores e 

escolas da capital e do interior. 

     Em 2017 tivemos o 1º Festival Cultural “Por dentro da Abolição da Escravidão no 

Amazonas”, contando com a participação de todas as distritais além de diversos 

municípios (a participação é por adesão) como Anori, Humaitá, Iranduba, Tefé, 

Barreirinha e outros, envolvendo acima de 15.000 alunos além de professores e 

coordenadorias regionais. Abaixo, registro de seletiva na CDE 5 

       Nos  anos de 2018 e 2019, a GAEED/SEDUC continuou essa História de sucesso, 

registrando novamente participação maciça de escolas, professores e estudantes, 

realizando seletivas por coordenadoria e finais em estruturas da Secretaria de Cultura, 

com as melhores condições e instalações para o desempenho das atividades artísticas.  

Tivemos também o convite de Iranduba para apreciação do Festival naquele 

município. 

 



Metodologia 

O Festival Cultural “Por dentro da Abolição da Escravidão no 
Amazonas” é dividido em cinco categorias:  

   a) Cartaz; 

b)  Poesia; 

c) Teatro; 

d) Música; 

e)  Dança. 

   a) Cartaz – Nesta categoria, poderão participar os alunos dos 
anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), Projeto 
 Avançar (1ª e  2ª fase – Anos Iniciais); 

b)  Poesia – Nesta categoria, poderão se inscrever alunos dos 
anos iniciais e finais do Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º 
ano), Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e 
Projeto Avançar; 

c) Teatro - Nesta categoria, poderão se inscrever alunos dos 
anos finais do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Projeto 
Avançar (3ª e 4ª fases – Ensino Fundamental), EJA 2º segmento, 
Ensino Médio e EJA Médio; 

d) Música – Nesta categoria, poderão se inscrever alunos dos 
anos finais do Ensino Fundamental II (6º ao  9º  ano), 
Ensino  Médio,  Educação  de Jovens e Adultos (Ensino 
Fundamental I, II e Médio), Projeto Avançar (3ª e 4ª fases 
– Ensino Fundamental); 

e)  Dança – Nesta categoria, poderão se inscrever alunos dos 
anos iniciais e finais do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), 
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Projeto 
Avançar.  



Parágrafo Único – A premiação será realizada por nível de 
ensino. 

Das seletivas: 
 
 I. As atividades artístico-culturais concorrerão, cada uma com 
concurso próprio, por coordenadoria. 
 
II. Cada CDE fará um evento em forma de seletiva onde será 
escolhido 01 (um) trabalho por modalidade e nível de ensino 
para representá-la na etapa final.  
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