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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa se insere na linha de pesquisa “Práticas Educativas” do Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo e tem 

como objeto de pesquisa o Sítio Histórico de Queimado. Possui como problema de 

investigação: quais as contribuições de um material educativo referente ao estudo 

dos movimentos de luta e resistência da população negra, por meio do 

conhecimento da Insurreição de Queimado? Tem como objetivo geral desenvolver 

uma prática pedagógica sobre a Insurreição de Queimado, culminando com uma 

aula de campo no espaço que serviu de palco para esta revolta. Além disso, tem 

como objetivos específicos pensar modos de discutir possibilidades de uma 

educação antirracista a partir do referencial teórico proposto, aplicando a lei nº 

10639/2003; sistematizar e discutir as principais referências teóricas sobre a 

Insurreição de Queimado; e criar um material educativo que contemple a história da 

Insurreição de Queimado, bem como elementos do Sítio Histórico de Queimado, 

com informações, atividades e propostas didáticas, à luz da Pedagogia da 

Libertação. Como referencial teórico, a pesquisa se assenta nos pressupostos de 

Vygotsky, por meio da aprendizagem mediada; em Paulo Freire, como metodologia 

de ensino que fundamenta a pesquisa; e no Pensamento Decolonial, como 

perspectiva de superação da mentalidade colonial europeizada. A metodologia de 

pesquisa caracteriza-se como qualitativa de caráter de intervenção pedagógica, 

utilizando-se de práticas colaborativas e foi realizada com alunos e professores da 

EMEF “Antário Alexandre Theodoro Filho”, da Rede Municipal de Cariacica. A 

proposta pedagógica se dividiu em: planejamento; desenvolvimento através de 

módulos teóricos; instrumentalização da aula de campo; validação. A partir do 

desenvolvimento da proposta pedagógica, alunos e professores construíram 

coletivamente um material educativo sobre a temática, resultado assim no livro 

“Negro e Resistência: proposta educativa para a Insurreição de Queimado” 

 

Palavras-chave: Insurreição de Queimado. Resistência negra. Lei 10639/2003. 
 
. 
 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 

This work is in line with the research field “Educational Practices” of the Professional 

Master‟s Program in Humanities Education of the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Espírito Santo (IFES), which study object is the Historical 

Site of Queimado. The investigation problem comprises: what are the contributions of 

an educational material with regard to the study of the struggles and resistance of the 

black community through the knowledge of Queimado Insurrection? The general 

objective of this work is to develop a pedagogic practice about Queimado, 

culminating with a field class at the historical site where the insurgence took place. 

Furthermore, the specific objectives are: to arise new ways of debating anti-racism 

education from the theoretical  perspectives proposed in this study, applying the law 

10639/2003; to systematize and to discuss the main theoretical references of the 

Queimado Insurrection; and to create an educational material that encompasses the 

history of Queimado Insurrection, as well as elements of the Historical Site of 

Queimado containing information, activities and didactic ideias, in the light of Paulo 

Freire‟s Pedagogy of Freedom. As theoretical reference, this study is based on 

Vygotsky premises, through mediated learning; on Paulo Freire, as education 

methodology; and on Decolonial Thinking, as resilience perspective of the European 

colonial thinking. The research methodology is qualitative of the type pedagogical 

intervention, which leads to the application of collaborative practices and was carried 

out with the contribution of students and teachers of the elementary school “Antário 

Alexandre Theodoro Filho” of the municipality of Cariacica education network. The 

pedagogical proposal is divided into: planning; development through theoretical 

modules; instrumentalization of the field class; validation.  

Therefore, from the development of the pedagogical proposal, students and teachers 

collectively built an educational material about the theme, resulting in the book “Black 

and Resistance: an educational proposal for the Queimado Insurrection” (Original 

title: “Negro e Resistência: proposta educativa para a Insurreição de Queimado”). 

 

Keywords: Queimado Insurrection. Black resistance. Law 10639/2003. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

De acordo com a lei nº 10639/2003, é obrigatório o ensino sobre História e Cultura 

Afro-brasileira nas escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Como professor 

de Ciências Sociais no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Cariacica e como 

professor de Sociologia do Ensino Médio na rede privada de ensino e na rede 

estadual do Estado do Espírito Santo, essa temática sempre esteve presente nos 

meus planejamentos de ensino. Não somente por exigência de uma lei, mas por 

entender a importância em se trabalhar tal temática nas aulas de Sociologia como 

forma de desconstruir o imaginário estigmatizado do continente africano, de sua 

cultura e de suas heranças deixadas pelos negros escravizados no Brasil.  

Meu primeiro contato mais próximo com o tema Educação para as relações étnico-

raciais foi na participação da 1ª Conferência sobre Ensino e Herança Cultural Negra 

do Ifes Campus Cariacica, realizada no dia 19 de novembro de 2013. Fui convidado 

a compor a mesa redonda ao lado do professor Dr. Sérgio Pereira dos Santos, 

integrante do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB-UFES) e do prof. Esp. Igor 

Vitorino da Silva, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (Ifms) - Campus Nova 

Andradina. Na ocasião, fui responsável por uma abordagem sociológica das 

questões relacionadas ao negro na formação sócio-histórica do Brasil. Ao preparar a 

apresentação para este momento, pude perceber, com mais clareza, a necessidade 

de se discutir tal tema durante todo o ano e não somente no dia da consciência 

negra em novembro. Isto porque a Conferência trouxe uma série de reflexões, as 

quais por limitações de tempo, não foram amplamente discutidas naquele contexto. 

A Rede Municipal de Ensino de Cariacica/ES oferta as disciplinas Filosofia e 

Ciências Sociais por meio da chamada Práticas de Filosofia e Ciências Sociais, que 

todos os anos, em formação, levanta um tema central a ser desenvolvido a cada ano 

nas escolas onde as Práticas se fazem presentes. Nas formações realizadas em 

2015, os professores da área discutiram e estudaram o tema Relações Étnico-

Raciais, para que ele fosse abordado com alunos e professores no ano seguinte, 

2016, por meio de projetos e debates nas escolas. 

No transcurso destas formações, foi observada uma grande falta de conhecimentos, 

por parte de alguns professores, acerca dos conteúdos relacionados à história e 
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culturas africanas, afro-brasileira e da participação do negro na formação social do 

Brasil. Este aspecto fica mais evidente na percepção que alguns docentes 

demonstram ao proporem atividades para se trabalhar o tema. Algumas visões 

estigmatizadas sobre o negro e o afrodescendente puderam ser identificadas, entre 

as quais as imagens folclóricas, simplistas e maniqueístas acerca das culturas 

africanas, o que revela, ainda mais, a urgência do desenvolvimento deste tema na 

realidade escolar. 

Neste mesmo ano da discussão da temática Relações Étnico-Raciais na formação 

da rede de ensino de Cariacica, tive a oportunidade de assistir à peça teatral “Chico 

Prego”, no teatro Virginia Tamanini, no SESC Glória de Vitória.  Na ocasião, o 

espetáculo retratava a história envolvendo a Insurreição de Queimado, desde a 

chegada dos negros africanos ao Brasil em navios negreiros até a revolta dos 

negros e destruição de parte da Igreja de São José de Queimado,  morte e a fuga de 

alguns da localidade. Uma peça rica em detalhes e em produção, a qual ao final, 

instigou-me a pesquisar e a conhecer mais sobre esse fato da história do Espírito 

Santo, que eu nunca havia estudado na educação básica. Não seria este um fato 

importante a ser explorado como forma de reconhecimento da luta e da resistência 

dos negros no período da escravidão? A observação de que esta história é 

desconsiderada nos currículos e planejamentos pedagógicos me provocou um 

grande incômodo, pois se trata de uma história muito rica da presença no que se 

refere às manifestações socioculturais dos negros no Estado de Espírito Santo, 

todavia, ainda relegada a segundo plano nos currículos escolares.  

No contexto do Espírito Santo, o principal fato histórico que representa a luta dos 

negros pela liberdade foi a Insurreição de Queimado, ocorrida em 1849. Em março 

do referido ano, na localidade de São José do Queimado, ocorreu a maior revolta 

organizada pelos negros escravizados neste estado, que se encontra registrada no 

livro “A Insurreição de Queimado”, de Afonso Cláudio de Freitas Rosa, de 1884.  

O sítio histórico de Queimado, que atualmente se encontra abandonado, foi doado 

por seu proprietário à Prefeitura da Serra em 2015, a qual assumiu o compromisso 

de revitalizar a área no período de 5 anos, como consta no Jornal A Gazeta de 21 de 

março de 2016. A promessa da prefeitura foi que o local “vai receber obras de 

revitalização, que incluem iluminação, paisagismo, melhoria do acesso e restauração da 
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igreja e do cemitério. O objetivo é melhorar a infraestrutura, serviços e equipamentos na 

região sem descaracterizar o ambiente, que tem grande valor histórico” (A Gazeta, 

2016).  

O parágrafo 1º do art. 26 da lei 10639/2003 defende que uma das obrigações das 

escolas públicas e privadas no Brasil é trabalhar a luta dos negros no Brasil, e que o 

professor encontra uma série de materiais didáticos disponíveis para planejamento 

de aulas e atividades para este trabalho, como a Guerra de Palmares, ocorrida em 

Pernambuco no século XVII, um dos principais movimentos de resistência e luta dos 

negros no período da escravatura no Brasil. Porém, ao se tratar da luta dos negros 

no contexto do Espírito Santo, há poucos materiais didáticos disponíveis para que os 

professores utilizem nas instituições de ensino, o que me levou a propor a 

elaboração de algum que possa ser utilizado na abordagem dessa temática.  

A partir desta premência, levantamos o seguinte problema de investigação: quais as 

contribuições de um material educativo referente ao estudo dos movimentos 

de luta e resistência da população negra, por meio do conhecimento da 

Insurreição de Queimado? 

Nesse sentido, convém lançar alguns questionamentos que nos ajudam a explorar o 

problema de pesquisa: que conhecimentos os alunos possuem a respeito dos 

contornos da escravidão no Espírito Santo? Atualmente, há um reconhecimento da 

luta das pessoas negras escravizadas? Que relações podem ser estabelecidas entre 

a discriminação racial hoje e a escravidão no Brasil? Como os movimentos de 

resistência da população negra representam tentativas de superação da rede 

modernidade/colonialidade? 

Esta pesquisa não possui a intenção de responder a todas estas questões de modo 

conclusivo, mas buscará compreender a totalidade que envolve a temática em 

questão de uma forma dialética, sempre relacionando com possíveis trabalhos 

educativos a serem realizados no campo do ensino, possibilitando a divulgação e 

popularização dos conhecimentos científicos sobre o tema. 

Para que esta divulgação ocorra, um dos instrumentos adotados será a aula de 

campo, que permite que a circulação da produção científica circule entre diferentes 

grupos, como pesquisadores e cientistas e também alunos da rede básica de 
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ensino. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma prática pedagógica 

sobre a Insurreição de Queimado, de forma a construir um material educativo com 

este tema. 

Já os objetivos específicos deste trabalho têm como referência: 

 Pensar modos de discutir possibilidades do ensino da História dos negros no 

Espírito Santo, aplicando a lei nº 10639/2003. 

 Sistematizar e discutir as principais produções acadêmicas e literárias sobre a 

Insurreição de Queimado. 

Criar um material educativo que contemple a história da Insurreição de Queimado, 

bem como elementos do Sítio Histórico de Queimado, com informações, atividades e 

propostas didáticas, à luz da Pedagogia da Libertação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O PENSAMENTO DECOLONIAL 

 

2.1.2 Modernidade e Pós-modernidade 

 

Recorrentemente, a pesquisa em educação e em ensino se coloca diante de uma 

questão como ponto de partida para o desenvolvimento de suas discussões: há uma 

crise da modernidade? A modernidade deve ser superada por uma perspectiva pós-

moderna? Há algo além dos paradigmas modernidade e pós-modernidade? Neste 

capítulo trataremos de alguns apontamentos a respeito desta discussão, bem como 

caracterizar e apresentar o pensamento decolonial latino americano como proposta 

de fundamento das discussões posteriores a esta pesquisa. 

Ao caracterizar a modernidade e o processo de tentativa de ruptura com a mesma 

através da chamada pós-modernidade, é importante saber que quando falamos em 

modernidade não estamos nos referindo a um momento histórico, de ordem 

cronológica, mas de um momento de configurações culturais e filosóficas que 

anuncia a ruptura com uma tradição vigente, no caso, a medieval (Scaldaferro, 2009, 

p. 38). Para entendermos este momento melhor, três eventos chaves históricos são 

importantes: a Reforma Protestante, a Revolução Francesa e o Iluminismo. Tais 

eventos consistiram em uma alavanca para o princípio da subjetividade, um dos 

princípios da modernidade. Este novo momento da História coloca a ciência como 

elemento objetificador de um mundo desencantado. (Scaldaferro, 2009, p. 39). 

O Iluminismo promoveu a diferenciação da cultura em três âmbitos 

interdependentes, porém cada um com sua lógica: ciência, arte e moral. A esta 

diferenciação é o que Habermas considera como modernidade cultural. O processo 

de modernidade social, também abordado por Habermas, trata de uma outra razão, 

sendo a diferenciação entre economia e poder. Porém, este processo não será 

desenvolvido aqui, mas somente o da modernidade cultural. “Habermas diz que 

Hegel entendeu essas diferenciações no âmbito da cultura como cisões de uma 
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realidade em conflito” (Scaldaferro, 2009, p. 39) e com isso Hegel acreditava na 

necessidade de uma reconciliação das cisões provocadas pela modernidade. 

Diferente de Habermas, Nietzsche não reconhece num retorno as tradições do 

passado como forma de superar tais cisões da modernidade, mas ele propõe um 

novo conceito de razão, tendo a arte como elemento principal. Somente ela poderia 

fazer uma mediação entre o presente e os mitos históricos constituídos como força 

subjetiva. De acordo com Nietzsche, a ciência e a moral não permitem uma 

reconciliação de tais cisões, pois foram elas mesmas que criaram tal cisão. Assim, 

Nietzshe traz a arte para o âmbito da irracionalidade, apostando na experiência 

estética como forma de superação dos aspectos negativos gerados pela 

modernidade (Scaldaferro, 2009, p. 43), através do retorno de Dionísio num estado 

de cultura decadente que gerou formas de opressão da vida em nome deste 

universalismo da razão moderna. 

A partir destas considerações do pensamento nietzschiano, Habermas identifica uma 

nova forma de abordar a modernidade, que vai abrir espaço para o desenvolvimento 

do discurso pós-moderno.  Scaldaferro (2009, p. 43) salienta que Nietzsche não se 

intitulou como pós-moderno em momento algum, mas que seu pensamento a 

respeito da modernidade somente serviu de base para o slogan pós-moderno, citado 

pela primeira vez por Lyotard, em 1979. 

Lyotard chama de pós-modernidade este momento da cultura geradas pelas 

transformações da modernidade que afetam a arte, ciência e moral. Ele afirma 

ainda, que a razão moderna cria o que ele chama de metarrelatos, que seriam uma 

forma de legitimar a razão moderna de forma universal e normativa. Esta descrença 

em relação aos metarrelatos por produzirem uma racionalidade universal é uma das 

principais características da pós-modernidade. 

Esta incredulidade de Lyotard é a mesma de Nietzsche, “quando este se recusou a 

revisar o conceito de razão e depositou suas esperanças na experiência estética” 

(Scaldaferro, 2009, p. 44). Diante destas concepções de pensamento, os âmbitos da 

cultura passaram a transgredir o universalismo da razão moderna, apontando para 

formas de conhecimento sem modelos rígidos e fixos e gerando uma 

descontinuidade nas ciências, como afirma Habermas (1992) ao caracterizar os 
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pressupostos da pós-modernidade. 

Para Habermas, o pensamento pós-moderno se apresenta como aquele que se 

decepcionou com o projeto moderno, configurando numa tentativa de substituição de 

um projeto por outro. Porém, segundo Habermas (1992 apud Scaldaferro, 2009), “o 

que o discurso pós-moderno não percebe é o que „culto‟ a um pluralismo sem critério 

de ideias gera um relativismo exacerbado, uma sensação de „tanto faz‟”. 

Outro problema da substituição da lógica racional da modernidade pela pós-

modernidade é o descarte da possibilidade de revolução e qualquer transformação 

da realidade, impedindo qualquer interferência social (Derisso, 2010, p. 52).  

O discurso pós-moderno relativiza a razão científica e conduz a um relativismo que 

torna todo o conhecimento e cultura como elementos fluidos, provocando uma perda 

da referência do que se considera como conhecimento de fato (Derisso, 2010, p. 

52). Assim, o relativismo se torna um poderoso instrumento de negação de 

transformação e acesso a objetividade do conhecimento (Derisso, 2010, p. 61), 

servindo assim, a uma conservação da realidade dada. 

 

2.1.2 O grupo Modernidade/Colonialidade 

 

Temos aqui uma questão que necessita um debate mais amplo. A modernidade se 

apresenta como razão universal e pós-modernidade se apresenta como uma 

proposta de conhecimento que relativiza todos os âmbitos da cultura, negando 

referências do que vem a ser o conhecimento. Sendo assim, como base 

epistemológica para as discussões posteriores desta pesquisa, temos como ponto 

de partida o chamado Pensamento Decolonial Latino-Americano. 

Segundo Dussel (1993, p. 173), faz-se necessário pensar uma teoria do diálogo que 

não caia nem no universalismo racionalista, nem na irracionalidade e 

incomensuralidade do discurso pós-moderno. Para isso, precisamos definir o que o 

Pensamento Decolonial entende como modernidade e de que forma essa proposta 

epistemológica busca superá-la. 
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O grupo Modernidade/Colonialidade, representando o Pensamento Decolonial, se 

reuniu pela primeira vez em 1998, rompendo com os chamados grupos subalternos, 

cujas experiências teóricas e epistemológicas ao redor do mundo que negavam o 

universalismo racional europeu. Porém, Walter Mignolo, um dos fundadores do 

grupo Modernidade/Colonialidade alegava que tais grupos não rompiam totalmente 

com os autores eurocêntricos, como Foucault, de forma que acabavam exaltando o 

culturalismo e a linguística num viés pós-moderno. Devido a isso, o grupo começou 

a discutir e construir uma perspectiva epistemológica partindo da América Latina.  

De acordo com Dussel (1993, p. 8), foi a partir de 1492 que a modernidade começou 

a se constituir. Este foi o nascimento da modernidade, onde ele afirma que o outro, 

no caso a América, “não foi descoberto como Outro, mas foi en-coberto” (Dussel, 

1993, p. 8). Foi com esse encobrimento que a Europa pôde se confrontar com a 

América, controlando-a e violentando-a, se constituindo assim como um domínio 

moderno a partir da violência colonizadora. A conquista da América pelos europeus 

deu inicio “a formação de uma ordem mundial de poder que articula todo o planeta” 

(Quijano, 1992, p. 1). 

Dessa forma, os europeus trazem uma definição de modernidade que aponta para 

todas as outras realidades como periféricas, já que eles se colocam centro do 

mundo a partir da lógica colonizadora. O outro não é visto somente como um outro, 

diferente e passível de ser respeitado em suas características, mas este Outro lhe é 

negado, oprimido, alienado, descartado, de um modo em que ele se incorpora ao 

universalismo totalizante do Eu como coisa (Dussel, 1993, p. 44).  

Outros membros do grupo reafirmam esta ideia da colonização europeia, como 

Castro-Gomez (2005b), que aponta para a tentativa da cultura ocidental de assumir 

o discurso do não-lugar, criando a aparência de neutralidade em relação às suas  

formas de conhecimento. Tal neutralidade de observação em relação ao restante do 

mundo gera uma visão superior sobre os outros. Isto porque “a teoria produzida na 

Europa está marcada por uma localidade que se impõe violentamente a outras 

localidades” (Neto, 2015, p. 92) 

O mito da modernidade segundo a própria razão moderna é o fato da cultura 

ocidental europeia se colocar como desenvolvida e superior, isto porque a conquista 
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do outro se torna necessária para a constituição, para o que os europeus entendam 

como modernidade, pois ela “não é o desenrolar de uma história universal” (Mignolo, 

Pinto, 2015, p. 382). A ideia de modernidade, mesmo que local e regionalizada, se 

apresenta como global e universal, produzindo o discurso de que os não-europeus 

podem ou devem ser colonizados, sendo “reduzidos a meros objetos de estudo, 

dominação e exploração” (Mignolo, Pinto, 2015, p. 387). E ainda, 

Sob uma retórica primeiramente salvacionista, depois civilizatória e 
finalmente desenvolvimentista, povos e etnias posicionadas na 
periferia do novo centro do mundo, inclusive antigos impérios, em 
diferentes graus, têm sido desapropriados de suas terras; têm visto 
suas cosmologias, manifestações artísticas, ciências e tecnologias, 
formas de organização econômica e política serem reduzidas a 
superstições, mitos, folclores, tradições irracionais e idiossincrasias, 
quando não são totalmente suprimidas. Sob uma retórica 
emancipatória, povos e etnias periferizadas têm sido destituídas de 
sua subjetividade e dignidade (Mignolo, Pinto, 2015, p. 389). 

A esta dominação e colonização a partir da conquista da América, os europeus 

estabeleceram divisões no mundo, como ocidente e oriente, norte e sul, civilizados e 

bárbaros (Mignolo, Pinto, 2015, p. 388). Porém, mesmo com o fim do colonialismo 

político, Quijano (1992, p. 2) afirma que a dominação colonial europeia se mantém 

no continente americano. Isso deve ao fato desta colonização atuar não mais 

somente no campo político, mas também no imaginário dos latino-americanos.  

O processo de estabelecimento da cultura ocidental europeia na América é descrito 

por Quijano (1992, p. 2), onde primeiro houve uma repressão a tudo aquilo que era 

de ordem cultural europeia, negando todos estes objetos ocidentais aos dominados. 

Depois foram ensinando a estes dominados, de forma seletiva e parcial, que tais 

objetos eram mais interessantes para depois converter em desejo e possíveis 

formas de acesso a eles. Dessa forma, os padrões culturais ocidentais passam a se 

estabelecer como algo universal. De modo a confirmar esta ideia da colonização 

cultural, Castro-Gomez (2005a, apud Ballestrin, 2013, p. 103), afirma que “a América 

não foi a primeira periferia do sistema-mundo, como também a primeira 

oportunidade de acumulação primitiva do capital”.  

Como já descrito, todo esse processo se iniciou com a colonização da América, a 

partir de 1492. Mas e atualmente? A América Latina ainda é colonizada de algum 

modo pelo ocidente europeu? Para discutirmos esta questão, é necessário 
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diferenciar colonialidade e colonialismo, algo que Quijano (1992) aponta em suas 

construções teóricas. O colonialismo se trata de uma apropriação dos territórios 

alheios. Já a colonialidade se refere a uma colonialização da cultura, nas 

mentalidades e das subjetividades do outro, e não necessariamente uma 

colonialização política destes territórios, mas uma herança deste momento.  

Não é possível pensar a colonialidade sem a modernidade, por isso o grupo trata 

este processo de dominação cultural de Modernidade/Colonialidade. De acordo com 

Almeida e Silva (2015, p. 47-48), “é importante destacar que a Modernidade e a 

Colonialidade são faces de uma mesma moeda, ou seja, a Colonialidade é 

constitutiva da Modernidade, e não derivada. A Colonialidade é a face obscura da 

Modernidade”. Sendo assim, a colonialidade não se restringe somente ao processo 

de conquista e apropriação de territórios, mas a todo o processo de dominação 

cultural, que persiste até hoje. Todo o discurso triunfalista gerado pela cultura 

ocidental oculta este lado violento da modernidade, que é a colonialidade (Mignolo, 

Pinto, 2015, p. 382). 

O conceito de Colonialidade do Poder foi desenvolvido por Anibal Quijano em 1989 e 

apropriado pelos outros pesquisadores do Pensamento Decolonial. Ele aponta para 

um modo de legitimar a dominação exercida pela cultura ocidental europeia, assim 

como a propagação de uma estrutura educacional universal, que promove uma 

dependência financeira e intelectual por parte dos dominados (Quijano, 2005 apud 

Aguiar, 2015). 

De acordo com  Mignolo (2010, p. 12 apud Ballestrin, 2013, p. 100), a colonialidade 

do poder é uma estrutura complexa e que envolve níveis como: 

Figura 1. Estrutura da Colonialidade do Poder 

 

Fonte: Ballestrin, 2013, p. 100 
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Estes níveis demonstram que a colonialidade não acabou com o colonialismo na 

América latina, mas sim, geraram uma continuidade e reconfiguração das formas de 

dominação no sistema moderno/colonial. De acordo com Almeida e Silva (2015, p. 

52), “para o pensamento decolonial, a suposta superioridade do conhecimento 

europeu foi fundamental para garantir a colonialidade do poder” 

Este poder estabelecido na cultura latino americana suscita no grupo decolonial 

tentativas de “radicalizar novos esforços no sentido de desligar da 

modernidade/colonialidade” (Mignolo, Pinto, 2015, p. 400) e reafirmando, Mignolo 

(2008, p. 290) diz que “a opção decolonial significa aprender a desaprender”. 

A colonialidade não se constituiu sozinha, mas acompanhada da classificação racial 

definida pelos europeus. Quijano (2005 apud Aguiar, 2015) aponta que de forma 

concomitante à colonização capitalista na América,  

a ideia de raça conferiu legitimidade às relações de dominação 
impostas através da conquista de nossos povos. Assim, antes da 
colonização da América Latina não se usava a definição „raça‟, as 
diferenças de classe estavam delimitadas economicamente e 
também por meio de outras subjetividades (Quijano, 2005 apud 
Aguiar, 2015). 

Isto porque a colonialidade se fundamenta na classificação racial das populações 

mundiais e não somente nas diferenças de classe. Esta classificação provocou a 

constituição do capitalismo moderno/colonial e eurocentrado. 

Quijano afirma que raça e trabalho são categorias articuladas e interdependentes, 

pois “as formas capitalistas de controle do trabalho, associadas à classificação racial 

da população, convergiram na produção de identidades úteis à dominação e 

exploração” (Quijano, 2005 apud Neto, 2015, p. 80) 

Abordar esta articulação entre raça e trabalho para compreender o desenvolvimento 

do capitalismo moderno é importante na formação de frentes de luta contra a 

exploração e dominação gerada pela Colonialidade do Poder, conduzindo assim 

para o fim do racismo na América Latina. Por isso, esta pesquisa tem como uma de 

suas referências o Pensamento Decolonial, como forma de discutir possíveis 

caminhos na descolonização do imaginário de superioridade do europeu sobre o 

continente latino americano e nossas culturas. Em nosso caso, trataremos 

principalmente dos movimentos de luta e resistência da população negra no Brasil e 
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no Espírito Santo. 

 

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO-PEDAGÓGICO 

 

Tendo em vista que o objetivo da pesquisa é desenvolver uma prática pedagógica 

acerca da Insurreição de Queimado à luz da Pedagogia da Libertação e da 

perspectiva interdisciplinar, de forma a trazer elementos do pensamento de Paulo 

Freire e Lev Vygotsky como base para o referencial teórico-pedagógico. Assim, 

dividimos o subcapítulo em duas partes, sendo que em cada uma abordaremos cada 

um dos teóricos em questão. 

 

2.2.1 Paulo Freire e a Pedagogia da Libertação 

 

Abordar a Pedagogia da Libertação e o pensamento de Paulo Freire no campo do 

ensino e da educação pode provocar uma ideia inicial de repetição ou esgotamento 

diante de tantas pesquisas, debates e apontamentos nas últimas décadas no Brasil. 

Porém, esta Pedagogia não se trata de algo fechado, de um método engessado, 

concreto e pronto para ser inserido em qualquer realidade escolar. Trata-se, antes 

de tudo, de um movimento político e em constante modificação do pensamento e da 

linguagem diante da realidade que nos abarca. Assim, o movimento proposto por 

esta Pedagogia não se esgota, pelo menos enquanto houver desigualdades sociais 

e relações de opressão no contexto social. 

A Pedagogia da Libertação tem como matriz teórica e metodológica o materialismo 

histórico dialético, o que fornece uma base para compreender melhor o movimento 

de ensino proposto por Freire para a superação das relações de dominação entre 

opressor e oprimido. De acordo com o próprio Freire, esse deve ser o principal 

objetivo do ensino: a libertação de situações de opressão. 

Para que este objetivo seja alcançado, faz-se necessário que os oprimidos libertem-

se não somente a si, mas também os opressores (FREIRE, 2005, p. 33). Este 
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cuidado na sistematização do ensino é importante para que simplesmente não 

ocorra uma inversão da situação de dominação, onde o oprimido se sinta opressor, 

tampouco opressor do opressor. Esta não é a lógica proposta por Freire, mas a 

libertação de todas as formas de opressão. 

Para que este objetivo seja alcançado, Freire propõe algumas categorias que 

estruturam sua metodologia de ensino, não como elementos rigorosamente lineares, 

fechados e amarrados como uma receita pronta a ser aplicada, mas algumas 

reflexões sobre o fazer e o modo de fazer ensino que não reproduza ou exclua, mas 

que inclua e liberte. 

De acordo com Freire, o ensino deve partir do universo temático dos educandos. 

Não faz sentido trabalhar conteúdos e um modo de ensinar que esteja deslocado da 

realidade dos sujeitos envolvidos neste processo. Para isso, ele propõe uma 

investigação da realidade, do pensamento e da linguagem vivenciada pelos 

educandos no meio em que estão inseridos. Não se trata de investigar as pessoas 

em si, mas o contexto em que eles estão imersas. Este é o momento que inaugura o 

processo de dialogicidade do processo educativo para a prática da liberdade 

(FREIRE, 2005, p. 101). 

Investigar a visão que os sujeitos têm da objetividade é mais do que construir um 

olhar externo e neutro sobre a realidade, mas é a busca por um tema gerador que 

promova o pensar dos homens como seres historicizados e que atuam nesta 

realidade em que eles se encontram.  

Outro momento importante da Pedagogia da Libertação é o da tematização. Para 

que estes temas do universo dos educandos sejam trabalhados de forma a superar 

a contradição opressor-oprimido, a prática da problematização se faz necessária. A 

educação libertadora não pode adotar a prática de mera transmissão de conteúdos, 

como faz a educação bancária, pois os alunos não são indivíduos vazios em que se 

depositam conhecimentos, “mas a problematização dos homens em suas relações 

com o mundo” (FREIRE, 2005, p. 77). 

A problematização é um dos pontos principais na metodologia de ensino da 

Pedagogia da Libertação, pois ao invés de somente explicar e reproduzir 

conhecimento, ela cria situações que possibilitam a construção do conhecimento de 
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forma conjunta, entre educandos e educadores, através de um esforço coletivo em 

que os sujeitos envolvidos se percebam criticamente no mundo e meios para agir na 

realidade vivida.  

Esta problematização proposta por Freire não é possível sem a prática constante do 

diálogo. Segundo Freire (2005, p. 96), o conhecimento não tem o educador como 

ponto de partida, tampouco o educando, mas é algo a ser construído de forma a 

envolver todos os sujeitos imersos no processo de ensino. O diálogo deve ocorrer na 

dimensão da práxis, a ação-reflexão, necessária para a prática da superação de 

uma lógica excludente. O educador deve tomar cuidado para não produzir reflexão 

sem ação, pois pode cair no verbalismo e ficar somente no campo das ideias, sem 

agir na realidade existente, tampouco a ação sem reflexão, que seria puramente um 

ativismo e que neutralizaria a criticidade dos sujeitos envolvidos, tão necessária à 

conscientização e libertação. 

Ao tratar da necessidade da conscientização como fator importante para conquistar 

a libertação através do processo de ensino, Freire está se referindo ao momento da 

tomada de consciência por parte dos sujeitos envolvidos, que não se finaliza em si, 

mas provoca a criticidade para a criação de uma nova realidade, ou seja, não é uma 

conscientização que promove somente clareza de conhecimento, mas que 

impulsiona os sujeitos a agirem na realidade existente, pois 

A conscientização não está baseada sobre a consciência, de um 
lado, e o mundo, de outro; por outra parte, não pretende uma 
separação. Ao contrario, está baseada na relação consciência-
mundo. Tomando esta relação como objeto de sua reflexão crítica, os 
homens esclarecerão as dimensões obscuras que resultam de sua 
aproximação com o mundo. A criação da nova realidade não pode 
esgotar o processo de conscientização (FREIRE, 2005, p. 31). 

O sujeito que se abre ao mundo através do diálogo a da tomada de consciência 

possibilita a propulsão de uma constante curiosidade, que de acordo com Freire é a 

pedra fundamental do ensino. A curiosidade deve ser trabalhada a todo momento no 

processo de ensino, através da problematização e do diálogo e não por meios de 

procedimentos autoritários e paternalistas, pois estes impedem que o exercício da 

curiosidade se estabeleça, a tolhendo. A conduta de problematização permite que a 

curiosidade espontânea se transforme em curiosidade epistemológica, pois para 
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Freire “o que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente 

curiosos” (FREIRE, 2011, p. 83). 

 

2.2.2 Vygotsky e a aprendizagem mediada 

 

As reflexões mais amplas da obra de Lev Vygotsky no Brasil é algo recente e ainda 

em processo de apropriação e definições conceituais mais significativas nas 

traduções em português. Duarte (1996, p.21) aponta para a necessidade de 

compreender o pensamento deste teórico de forma mais abrangente, estudando 

suas obras num todo maior e não somente as mais conhecidas. Isto porque segundo 

Duarte (1996, p.21), Vygotsky é basicamente estudado no campo acadêmico 

somente por meio das suas principais obras, sendo elas: A Formação Social da 

Mente e Pensamento e Linguagem, o que não permite um entendimento mais 

totalizante de sua proposta teórica. 

Segundo Vygotsky (2010a, p.4), as abordagens tradicionais que caracterizam a 

maturação como fator de desenvolvimento não explica de maneira adequada a 

complexidade dos fenômenos subjacentes ao desenvolvimento humano. Isto porque 

“a maturação é um fator secundário no desenvolvimento do comportamento 

humano”. (Vygotsky, 2010a, p. 4). 

De acordo com ele, as funções psicológicas dos indivíduos podem ser classificadas 

em funções elementares e funções superiores. A primeira se refere aos aspectos 

biológicos, que são determinados pelo estímulo ambiental, além de pressupor uma 

relação direta entre estímulo e resposta. Já as funções psicológicas superiores 

possuem um caráter de estimulação autogerada, sendo que o próprio sujeito se 

engaja no controle de seu comportamento. Esta função cria um elo de mediação 

entre o estímulo e a resposta, gerando assim uma relação indireta e mediada entre 

eles. Dessa maneira, Vygotsky diferencia as duas funções como uma sendo de 

ordem biológica e outra de origem sócio-cultural. 

O desenvolvimento da criança não se relaciona somente a uma ou outra função, 

mas sim do entrelace das duas. Assim, seria um erro afirmar que Vygotsky leva em 
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consideração somente os aspectos históricos e culturais para compreender o 

comportamento humano, mas o que busca é dar um enfoque maior na abordagem 

historicizadora ao psiquismo humano. Ele aponta ainda que entre essas duas 

funções “existem muitos sistemas psicológicos de transição. Eles estão entre o 

biologicamente dado e o culturalmente adquirido” (Vygotsky, 2010a, p. 42). 

Esse enfoque ocorre devido ao fato de que o desenvolvimento é gerado primeiro no 

nível histórico e social e depois no nível individual e não o contrário como afirmam 

as abordagens associacionistas. Outra diferença entre essas abordagens e a da 

Psicologia Histórico-Cultural é que as primeiras somente descrevem os processos 

psicológicos dos indivíduos e não explicam as relações dinâmicas–causais, como 

propõe Vygotsky. 

Dessa maneira, Vygotsky ao se fundamentar no materialismo histórico-dialético de 

Marx, compreende que as funções psicológicas superiores não são geradas de 

forma impositiva tampouco na forma de transmissão aos indivíduos, mas que ocorre 

como resultado de um processo dialético, longo e complexo. (Vygotsky, 2010a, p. 

41). Historicizar o desenvolvimento do comportamento humano não é algo estanque, 

mas “estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de 

mudança: esse é o requisito básico do método dialético”. (Vygotsky, 2010a, p. 68). 

Assim, Vygotsky compreende que o desenvolvimento dos indivíduos não é um 

processo inventado nem ensinado de forma gradual para o desenvolvimento 

cognitivo, mas um processo dialético complexo. 

Como alcançar as funções psicológicas superiores? De acordo com Vygotsky, a 

combinação entre signo e instrumento é importante para desenvolver tal função, 

sendo que ambos possuem uma função mediadora, mas de modos distintos. O 

instrumento produz uma influência do próprio indivíduo sobre o objeto, ou seja, é 

orientado externamente, de forma que estabeleça um controle da natureza. Já o 

signo é uma atividade orientada internamente, sendo “uma atividade interna dirigida 

para o controle do próprio indivíduo” (Vygotsky, 2010a, p. 53). 

Dessa forma, Vygotsky compreende que as operações psicológicas se iniciam 

externamente, por meio das funções que aparecem no nível sócio-histórico, para 

depois serem reconstruídas e geradas internamente, no nível individual. Este é um 
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aspecto da internalização, gerado de forma mediada pelos instrumentos e pelos 

signos. 

Em relação à aprendizagem, Vygotsky considera que a formação de conceitos no 

desenvolvimento dos alunos é algo que não pode ser negligenciado, mas que uma 

elucidação sobre esse processo se faz importante. Para isso, ele define que há duas 

formas de conceito: os espontâneos e os científicos. Os primeiros estão ligados ao 

cotidiano dos alunos e os segundos estão relacionados a operações que 

possibilitam o desenvolvimento do aluno com base em definições científicas. 

Porém, estes dois conceitos não estão isolados, tampouco se excluem. Eles estão 

interligados e é a partir do desenvolvimento dos conceitos espontâneos que os 

científicos atingem certo nível, pois “o próprio desenvolvimento dos conceitos 

científicos se torna possível para a criança só quando ela atingiu determinado nível 

nos conceitos espontâneos” (Vygotsky, 2010b, p. 539). Assim, os conceitos 

espontâneos não podem ser tratados como banais, pois os conceitos científicos se 

apoiam nestes para transformá-los em científicos. 

Um aspecto importante a ser considerado no desenvolvimento dos conceitos 

científicos se refere ao trabalho do professor, onde novamente Vygotsky destaca a 

mediação como fator importante na aprendizagem. O professor é um elemento 

central na transformação dos conceitos espontâneos em científicos e seu trabalho 

promove e amplia o círculo de conceitos nos alunos. 

Neste processo de aprendizagem envolvendo professor e aluno, Vygotsky afirma 

que o professor não educa, pois o contrário leva a crer que a educação ocorre em 

modo impositivo sobre o aluno, sendo que ele mesmo se educa (Vygotsky, 2010b, p. 

447-448). O professor é somente um instrumento a mais no processo educativo, 

assim como um livro. Cabe a ele a organização do conhecimento sistematizado 

historicamente para a promoção da educação de seus alunos.  

Na concepção de Vygotsky, para que o professor consiga atingir seu papel no 

processo de aprendizagem, ele “deve dominar o objeto que leciona” (Vygotsky, 

2010b, p. 451). Não basta apenas ser um mediador do conhecimento, mas alguém 

que tem amplo conhecimento e domínio de sua área de trabalho. Porém, antes de 
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dominar seu objeto, o professor deve ser “um profissional cientificamente instruído e 

um professor de verdade” (Vygotsky, 2010b, p. 454).  

A esta função de professor, Vygotsky defende uma autonomia do aluno em relação 

ao professor, no sentido de uma não dependência total, já que o professor é 

somente um instrumento no processo de aprendizagem e não o determinador deste 

processo. Segundo Vygotsky, essa dependência se torna prejudicial principalmente 

quando o professor se torna babá, nas palavras do mesmo, de forma a exigir 

afetividade, mediocrizando a profissão do professor. Esta postura do professor como 

aquele que domina o saber que o compete e a postura do aluno em ter autonomia 

torna-se necessária na relação entre os dois, pois o processo de aprendizagem 

requer uma afinidade mútua, já que em alguns momentos o professor é mais ativo, 

em outros o aluno se apresenta de tal modo (Vygotsky, 2010b, p. 454). 

Vygotsky define que o desenvolvimento possui dois níveis, o desenvolvimento real e 

o desenvolvimento potencial. O primeiro se refere aos resultados de atividades de 

desenvolvimento que já foram completadas, permitindo que o indivíduo consiga 

fazer as coisas por si só, ou seja, está ligado às funções que já amadureceram neste 

indivíduo. Já o desenvolvimento potencial “é determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 

mais capazes” (Vygotsky, 2010a, p. 97). Em outros termos, uma define o que o aluno 

já sabe, outro aponta as possibilidades para seu aprendizado.  

Entre estes dois níveis de desenvolvimento há uma área de transição, importante na 

mediação para a apropriação de conceitos e do desenvolvimento dos sujeitos do 

processo educativo, chamada de Zona de Desenvolvimento Proximal. De acordo 

com Vygotsky é ela que irá promover as funções que ainda não amadureceram. 

Neste processo é que se encontra o professor e a escola, como mediadores do 

processo de aprendizagem, pois “a tarefa da escola é envidar todos os esforços e 

fazê-la [a criança] avançar nessa direção, desenvolver nela aquilo que em si não 

está suficientemente desenvolvido” (Vygotsky, 2010b, p. 481). 

Dessa maneira, podemos compreender a mediação como fator importante do 

processo de aprendizagem, ocorrendo sempre de um modo complexo, não linear e 

mecânico, mas por meio da dialética, de forma a considerar os fenômenos culturais 
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e históricos na relação entre os sujeitos deste processo e não somente o nível 

individual cognitivo de cada um. 

 

2.3 EDUCAÇÃO PARA  A HISTÓRIA DOS NEGROS 
 

Abordar e descolonizar uma superioridade da cultura branca europeia sobre as 

culturas latino americanas, como propõe o Pensamento Decolonial, passa pelas 

características da história e cultura afro-brasileira como uma das manifestações da 

dinâmica cultural latino americana. Tratando-se do Brasil, a origem e os contornos 

construídos pela população negra possuem características muito específicas, de 

forma a desenvolver o que chamamos de Relações Étnico-Raciais, um conjunto de 

interações das diferentes etnias e povos integrantes da realidade sócio-histórica 

brasileira e a situações de tensão e convívio entre estes grupos. 

Durante toda a história do nosso país, indígenas e negros foram vítimas de uma 

estrutura ideológica que tinha como objetivo a dizimação da história e cultura destes 

povos, processo este que teve início com a colonização da América. Assim, o 

racismo como uma estrutura elaborada, é a consequência de uma ideologia 

europeia de branquitude que se colocou a serviço da exploração do continente 

americano. 

Tal processo não ocorreu somente no período colonial brasileiro, mas perdura até os 

dias atuais. Uma das formas ainda recorrentes de tentativa de explicar o racismo no 

Brasil é reafirmar que vivemos numa democracia racial (Nascimento, 1978, p.93). 

Esta perspectiva propõe uma dinâmica em que negros e brancos convivem de forma 

harmoniosa e igualitária, propondo até mesmo teorias e afirmativas de orgulho 

nacional (Nascimento, 1978, p.41). De acordo com Abdias do Nascimento, em sua 

obra “O Genocídio do negro brasileiro”, um dos principais idealizadores desta 

concepção é Gilberto Freyre, que propôs teorias e termos de cunho racistas e 

colonizadores. Um deles é o de morenidade, numa tentativa de criar uma visão 

embranquecedora da pele negra e da cultura da população negra brasileira. 

(Nascimento, 1978, p.43). 

Grande parte da tentativa de genocídio da população negra se deu pelo processo de 
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mulatização, principalmente pela exploração sexual da mulher negra, estuprada por 

séculos pelos senhores brancos e vista somente como um objeto sexual. 

(Nascimento, 1978, p.63). 

A exaltação de uma miscigenação e encobrimento de uma diversidade étnica 

através da chamada democracia racial pressupõe uma igualdade que oculta as 

diferenças de forma deliberada (Silva, 2007, p. 498).  

Mesmo assim, o Brasil se projetou como branco, classificando as demais etnias, 

como negros, mestiços e indígenas como raças bárbaras ao longo da história. (Silva, 

2007, p. 491). Devido a isso, “pessoas brancas não costumam sentir-se 

pertencentes a um grupo étnico-racial, ou dão pouca atenção para sua identidade 

racial, uma vez que ser e viver como brancos é a norma aceita pela sociedade” 

(Silva, 2007, p. 492). 

 

2.3.1 Decolonialidade e Negritude em Frantz Fanon 

 

Discutir as relações étnico-raciais e a superação da lógica racista na perspectiva 

decolonial, faz-se necessário para pensar na impressão dada forçadamente à 

população negra sobre si própria e na sua relação com a população branca 

europeizada. Um dos autores que discutem essa lógica é Frantz Fanon, autor 

martiniquense integrante do movimento Decolonial.  

Para Fanon, o branco está fechado em sua brancura, assim como o negro está 

fechado em sua negrura (Fanon, 2008, p. 27). Esta dicotomia construída entre estes 

dois mundos impulsiona o negro a adotar uma via cultural: a do branco. A destruição 

dos valores, da cultura e história da população negra ao chegar à América, cria toda 

uma estrutura ideológica de inferiorização desta população, fazendo com que muitos 

acabem adotando o comportamento do branco europeizado como o padrão e o 

superior. Uma das obras de Fanon em que ele disserta sobre esta questão é “Pele 

negra, máscaras brancas”, expondo os motivos pelo qual os brancos europeizados 

tentaram e tentam ao longo da história imprimir esta marca de superioridade cultural 

e provocando uma assimilação desta ideia à população negra de uma forma geral. 
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É comum ouvirmos no cotidiano, falas de que o próprio negro é racista, ou de que 

existe racismo reverso, ou seja, de negros contra brancos. Fala esta que ignora a 

colonização branca europeizada e toda a estrutura de opressão exercida sobre os 

negros, os colocando também como agressores, sendo que são os colonizados e 

agredidos pela ideologia racista europeizada. A referida obra de Fanon busca 

demonstrar os motivos pelos quais muitos negros adotam comportamentos 

europeizantes, o que não significa uma forma de racismo reverso, mas somente 

uma forma de defesa às opressões exercidas contra esta população. 

Uma das formas de assimilar a cultura branca europeizada é através da linguagem, 

“uma vez que falar é existir absolutamente para o outro” (Fanon, 2008, p. 33). Dessa 

forma, quanto mais o colonizado utiliza a linguagem do colono, mais valores ele 

assimila, provocando a perda de suas características culturais originais. Devido a 

isso, o negro acaba negando sua negritude e se tornando mais branco (Fanon, 

2008, p. 33). Não porque assim ele deseja, mas inconscientemente ele se sente 

pressionado a aculturar-se, como única saída possível.  

Um exemplo dado por Fanon são dos antilhanos negros que vão para a França e 

com isso mudam seu comportamento, passando a seguir costumes como dos 

franceses, retornando ao seu local de origem como seres superiores aos antilhanos 

que dali nunca saíram. Isto porque os padrões brancos europeus soam como um 

frescor para estes negros que tanto sofrem com as opressões que lhes são 

impostas, pois “queira ou não queira, o negro deve vestir a libré que lhe o branco lhe 

impôs” (Fanon, 2008, p. 47). 

Esta imposição e opressão acaba gerando um processo de exclusão que Fanon 

explica por meio da psiquiatria como que “no negro existe uma exacerbação afetiva, 

uma raiva em se sentir pequeno, uma incapacidade de qualquer comunhão que o 

confina em um isolamento intolerável” (Fanon, 2008, p. 59). 

Mesmo com toda essa estrutura ideológica de opressão e exclusão dos negros na 

América Latina, esta população sempre buscou diferentes formas de superar estas 

imposições construídas ao longo da história. Adotar a máscara branca pode ter sido 

uma delas em alguns momentos, mas atualmente, com a discussão sobre todo este 

processo de uma forma mais ampliada e a tomada de consciência cada vez maior 
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desta população, o que pode ser feito como forma de resistência e afirmação? 

De acordo com Fanon, “o mundo colonial é um mundo maniqueísta” (Fanon, 1968, 

p. 30), onde o colonizado é o mal do mundo e inimigo dos valores, que no ponto de 

vista do colono deve ter a imposição cultural como elemento necessário a 

manutenção de sua dominação.  

Esta relação de forças gera um cenário de violência entre colonizado e colonizador, 

pois 

A violência do regime e a contraviolência do colonizado equilibram-se 
e correspondem-se numa extraordinária homogeneidade recíproca. 
Esse reino da violência será tanto mais terrível quanto mais 
importante for o povoamento metropolitano. O desdobramento da 
violência no seio do povo colonizado será proporcional à violência 
exercida pelo regime colonial contestado (Fanon, 1968, p. 69) 

Assim, esta contra violência do colonizado como uma forma de contestação pode 

ser uma das formas de resistência da população oprimida, já que “a violência do 

colonizado (...) unifica o povo” (Fanon, 1968, p. 73) e ainda “ao nível dos indivíduos, 

a violência desintoxica” (Fanon, 1968, p. 74). 

Ainda como uma maneira de responder a pergunta levantada anteriormente a 

respeito do que pode ser feito como forma de resistência da população negra, Fanon 

afirma que é importante que o negro não se curve diante do ideal de branqueamento 

da população, mas “sim a agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais, 

(...), ele deve tomar consciência de uma nova possibilidade de existir” (Fanon, 2008, 

p. 95). 

Esta tomada de consciência e as ações de transformação frente a um sistema 

europeizado racista não ocorre de forma automática, tampouco de uma hora para 

outra. Por isso, no Brasil foram instituídas as políticas e educação para as relações 

étnico-raciais. Por meio desta forma de educação, as ações de afirmação e 

valorização da história e cultura afro-brasileira e africana potencializam-se, 

ampliando assim as lutas pela descolonização da exploração branca europeizada 

racista. 
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2.3.2 Lei 10639/2003 

 

Os currículos escolares das mais diversas redes de ensino do país apresentam 

contornos e configurações que se diferenciam muito entre si. Porém, independente 

do currículo adotado por cada rede a obrigatoriedade da Lei 10639/2003 se faz 

presente.  

Murinelli (2012, p. 55) afirma que o período da redemocratização no Brasil na 

década de 1980 foi um momento importante para a mobilização das lutas políticas e 

sociais, fortalecendo os movimentos sociais em suas reivindicações e lutas. O 

movimento negro, que possui uma longa história de luta e resistência, desde o 

período da escravidão, também teve seu espaço e momento de luta frente a 

necessidade cada vez mais de participação política neste cenário. Na ocasião, o 

“movimento negro reivindica e participa ativamente das reformas imersas no 

período” (MURINELLI, 2012, P. 55). 

Este contexto histórico se confirma com Oliveira (2010, p. 100), ao afirmar que é a 

partir das lutas do movimento negro na década de 1980 que a questão racial se 

torna uma questão de Estado. Segundo Oliveira (2010, p. 14), “a Lei 10639/2003 

trata de uma longa demanda dos movimentos negros pela ressignificação da história 

dos afro-brasileiros, sendo considerada como estratégia para o combate ao racismo 

na sala de aula”. 

É nesta configuração histórica que surge a Lei 10639/2003, não como um presente 

de um governo, mas como fruto de uma persistência dos movimentos negros para a 

inserção e transformação das representações a respeito da realidade afro-brasileira. 

De acordo com Gomes (2013, p. 52), a importância da implementação da Lei 

10639/2003 promove a produção de novos saberes históricos, ignorados por séculos 

na sistematização de nossos conteúdos. Esta produção potencializa a produção de 

novas formas de se trabalhar a história e cultura afro-brasileira. 

Oliveira (2010, p. 74 apud Medeiros, 2012, p. 31) afirma que o debate potencializado 

pela Lei 10639/2003 não trouxe nenhuma novidade em relação aos debates 

acadêmicos até então, já que ela é resultado de toda uma mobilização dos 
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movimentos negros e do universo acadêmico. A lei 10639/2003 trouxe novas 

discussões, mas ela em si apenas sistematiza um conjunto de demandas e 

conteúdos que já vinham sendo trabalhos pelas pesquisas acadêmicas. 

Isto não significa que a Lei 10639/2003 deixou de produzir novos debates a respeito 

de sua inserção na Educação Escolar. Exemplo disso é o que afirma Ribeiro (2011, 

p. 152) ao apontar a pressão da referida Lei sobre as empresas editoriais para que 

os conteúdos colocados por esta Lei sejam efetivados. Isto porque o livro didático 

ainda é o principal instrumento educativo utilizado pelos professores nas escolas, 

mas muitos não trazem nenhuma referência ou abordagem mais ampla dos 

conteúdos apresentados pela Lei. Muitos livros ainda trazem representações do 

negro, do africano e do escravizado de forma estigmatizada no contexto da 

escravatura e do pós-abolição, o que indica a necessidade de discussões a respeito 

do mercado editorial e a inserção destes conteúdos nos livros didáticos. 

De acordo com Oliveira (2010, p. 14-15), a efetivação de um trabalho aplicado da Lei 

10639/2003 requer um aprofundamento da comunidade escolar, sobretudo dos 

professores, de um conhecimento mais abrangente sobre a temática, para que 

assim o combate ao racismo e que uma cultura antirracista seja de fato efetivada no 

contexto escolar e na sociedade como um todo. Para isso, o professor como um dos 

sujeitos escolares precisa compreender tal assunto como significativo e os 

movimentos que ela provoca na realidade social. (OLIVEIRA, 2010, p. 99) 

Porém, é necessário estar atento para que a inserção dos conteúdos de História e 

Cultura afro-brasileira não aconteça de forma tradicional no contexto escolar, pois 

corre-se o risco de uma abordagem eurocêntrica e folclorizada a respeito da 

temática. É importante que este trabalho ocorra em movimento diferente, pois “o que 

está em pauta é o repensar de atitudes e valores, de ressignificação do ensino 

enquanto instrumento de valorização da identidade” (RIBEIRO, 2011, p. 171). 
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3 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E O SÍTIO HISTÓRICO DE QUEIMADO 

 

Devido a forte presença de uma cultura branca europeizante em nossa realidade, 

por muito tempo os patrimônios culturais eram entendidos somente como aqueles 

que tinham como herança os aspectos de uma cultura ocidental europeia. Assim, os 

patrimônios eram reconhecidos sob um ponto de vista elitista, como os palácios 

imperiais do Rio de Janeiro e as cidades barrocas mineiras. Neste capítulo, 

buscamos discutir sobre o campo da Educação Patrimonial, a metodologia de aula 

de campo e o Sítio Histórico de Queimado como um patrimônio tombado e rico em 

elementos educativos a serem desenvolvidos nos processos escolares. 

 

3.1 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

A Educação para as Relações Étnico-raciais, direcionadas pela lei 10639/2003 e 

alavancada numa proposta interdisciplinar, pleiteia uma proposta educativa que 

transgrida o formato linear e positivista de ensino. Tratar de educação é algo que 

não se limita ao espaço escolar e principalmente à sala de aula, como pressupõe as 

perspectivas de ensino mais tradicionais. É importante reconhecer que há outros 

espaços educativos na formação dos sujeitos. 

O ensino é uma área que comporta uma grande diversidade de instrumentos 

educativos e métodos de ensino. A Educação Patrimonial é um deles, se 

configurando como um forte trabalho educativo do contexto da educação não-formal. 

De acordo com Flores (2014, p. 88) aput Horta et al (1999, p. 5), trata-se de um 

método de ensino focado no Patrimônio como fonte primária de conhecimento e que 

Campos (2014, p. 44) afirma ser a tarefa específica da Educação Patrimonial. Este 

define ainda a Educação Patrimonial como 

[...] uma proposta interdisciplinar de ensino voltada para o Patrimônio 
Cultural e que visa garantir a inclusão, nos currículos, de forma 
transversal, de temáticas que abordem sobre o conhecimento e a 
conservação do patrimônio, com realização de projetos nas escolas, 
cursos para professores e comunidade. (CAMPOS, 2014, p. 50) 
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Segundo Schiavetto (2007, p. 157), é necessário uma “desmitificação de um olhar 

evolucionista linear” ao trabalhar a Educação Patrimonial. Isto se deve ao fato dela 

possuir contornos diferentes da abordagem tradicional, exigindo um trabalho 

interdisciplinar e com olhares múltiplos sobre o patrimônio trabalhado. 

Porém, é necessário que o trabalho com este método seja planejado e que o 

professor ou os professores envolvidos tenham um amplo conhecimento sobre o 

patrimônio a ser trabalhado, pois se trata de um campo de conhecimento em 

potencial, mas que dependendo do trabalho realizado, pode configurar-se como uma 

abordagem tradicional de ensino. Os patrimônios não podem ser trabalhados 

somente como mero transmissor de informações, como na educação bancária 

criticada por Paulo Freire.  

Isto porque o patrimônio é muito mais interrogativo do que explicativo e são as 

perguntas e não as respostas que fazem dele uma fonte de conhecimento. Assim, 

ele assume a função de despertar um olhar critico ao aluno, ampliando sua visão de 

mundo e as possibilidades de interpretação e compreensão do mundo que vão além 

do que os espaços formais de ensino poderiam propiciar. Diferente das abordagens 

tradicionais, a Educação Patrimonial concentra-se na apropriação do bem cultural, 

com o objetivo de transformação e não transmissão de conteúdos, valorizando a 

cultura local, a criticidade e o pensamento libertador. (CAMPOS, 2014, p. 44; 47).  

A Educação Patrimonial consiste ainda em “um instrumento de „alfabetização 

cultural‟ que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o 

à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que 

está inserido” (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 1999, p. 4).  

Assim, o trabalho de Educação Patrimonial com o Sítio Histórico de Queimado 

possibilita os alunos a identificarem todo o significado histórico construído naquele 

local. Não se trata de visitar e conhecer somente um conjunto de pedras edificadas a 

formar uma igreja e um cemitério, onde atualmente tudo se encontra em ruínas, mas 

de uma apropriação cultural de todos os fatos ocorridos em torno deste patrimônio 

histórico. 

Ainda assim a estrutura física não pode ser substituída por outra forma de 

informação, pois é ela que traz uma  
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rede de relações sociais e o contexto histórico em que foi produzido, 
utilizado e dotado de significado pela sociedade que o criou [...]. 
Descobrir esta rede de significados, relações, processos de criação, 
fabricação, trocas, comercialização e usos diferenciados, que dão 
sentido às evidências culturais e nos informam sobre o modo de vida 
das pessoas no passado e no presente, em um ciclo constante de 
continuidade, transformação e reutilização é a tarefa especifica da 
Educação Patrimonial (Horta; Grumberg; Monteiro, 1999, p. 7) 

Interpretar e compreender os elementos existentes nos patrimônios culturais amplia 

nossa visão de mundo, pois “cada produto da criação humana, utilitário, artístico ou 

simbólico, é portador de sentidos e significados, cuja forma, conteúdo e expressão 

devemos aprender a „ler‟ ou „decodificar‟” (Horta; Grumberg; Monteiro, 1999, p. 7), já 

que cada patrimônio histórico e cultural traz uma riqueza de elementos a serem lidos 

por meio dos mais diversos significados produzidos pelos mesmos. 

Devido a esta multiplicidade de aspectos dos patrimônios culturais, as ações 

educativas em torno do mesmo não devem ocorrer de forma isolada e descontínua, 

mas de um modo mais abrangente, de modo que os alunos possam ampliar as 

noções dos processos culturais envolvidos neste elemento cultural. O monumento 

ou patrimônio histórico não pode ser estudado isoladamente porque ele é antes de 

tudo “um instrumento da memória coletiva” (Horta; Grumberg; Monteiro, 1999, p. 14). 

Os patrimônios tombados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) podem ser encontrados em diferentes estados de preservação: intactos, 

incompletos ou enterrados. Os do segundo estado são aqueles que “por não mais 

usadas por terem sido danificadas pela atividade humana, ou pela ação do tempo, 

como a chuva, o vento, o mofo, a ferrugem, transformando-se em ruínas” (Horta; 

Grumberg; Monteiro, 1999, p. 18).  

O objeto de estudo desta pesquisa, no caso o Sítio Histórico de Queimado, 

classifica-se como um patrimônio histórico incompleto, devido ao seu estado 

encontrar-se em ruínas. Este fato não diminui o valor histórico deste patrimônio, mas 

este estado pode até ser objeto de reflexão e problematização entre os alunos ao 

realizar o trabalho educativo. 

Estes processos educativos devem pressupor a perspectiva do diálogo como 

elemento essencial na construção coletiva e democrática do conhecimento, evitando 

qualquer ação vertical sobre os sujeitos envolvidos, buscando estabelecer um 
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diálogo permanente, como já pontuava Paulo Freire em sua perspectiva dialógica de 

ensino. (Iphan, 2014, p. 19) 

Para que este trabalho seja realizado da melhor forma possível, Flores (2014, p. 89-

90) aput Horta et al (1999, p. 8) propõe dividir a metodologia da Educação 

Patrimonial em quatro momentos: observação, registro, exploração, apropriação. 

Estas etapas são importantes para que o trabalho educativo com Educação 

Patrimonial não ocorra somente como passeio e mera observação do bem natural 

ou cultural, mas que de fato se promova uma educação transformadora por meio da 

apropriação do conhecimento através desta metodologia. 

Dessa forma, para Torres (2015, p. 119), a Educação Patrimonial cria “a 

possibilidade de reflexão, abrindo as mentes para uma nova postura, receptiva e que 

valoriza as riquezas que compõem a civilização”. Isto se confirma em Flores (2014, 

p. 88), que afirma que a Educação Patrimonial promove aos sujeitos participantes a 

possibilidade de interpretar e compreender o mundo em que eles estão inseridos. 

Tal perspectiva transformadora não ocorre por meio de homogeneidade de ideias e 

acomodação, mas sim pela perspectiva do conflito. Para isso, é necessário 

contextualizar os bens culturais, os motivos pela sua preservação ou não, a história 

envolvida em tal bem patrimônio e as possibilidades de conhecimento que ele pode 

proporcionar. (CAMPOS, 2014, p. 50) 

Esta apropriação fortalece e amplia o relacionamento das pessoas com o 

patrimônio, de forma que elas tomem a “responsabilidade pela valorização e 

preservação do patrimônio e fortalecendo a vivência real com a cidadania, num 

processo de inclusão social” (Apolinário, 2012, p. 57). 

 

3.2 AULAS DE CAMPO 

 

De forma muito próxima à Educação Patrimonial, as aulas de campo se configuram 

como um importante método a ser utilizado em práticas educativas. Assim como a 

Educação Patrimonial, a aula de campo se torna mais satisfatória quando trabalhada 
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em um enfoque interdisciplinar, pois “ela permite que as diferentes áreas do 

conhecimento apareçam interligadas e interdependentes” (MUNHOZ, 2013, p. 9). 

Isto porque ela provoca um olhar de confronto com a múltipla realidade. 

Munhoz (2013, p. 11) define ainda que a aula de campo, através da observação e 

atividades realizadas, permite ao aluno um esforço de reflexão, de forma a conduzi-

lo a um agir na realidade concreta. 

Assim como os demais métodos de ensino, dependendo como se estrutura a aula 

de campo ela pode se transformar numa abordagem tradicional de ensino. Para que 

ela ocorra de forma excelente, precisa ser problematizadora, para que assim, 

promova a transformação dos sujeitos envolvidos. (MUNHOZ, 2013, p. 12) 

Munhoz (2013, p. 13) aput Compiani (2007, p. 35) afirma que é justamente nas 

saídas a campo, por meio do conflito estabelecido entre o mundo e as ideias, que 

ocorre a construção do conhecimento. Assim, deve-se evitar a saída a campo 

somente como passeio ou mera visita, pois elas precisam ter um significado para o 

aluno, de modo a gerar reflexão e criticidade ao mesmo, possibilitando sua ação no 

mundo. (MUNHOZ, 2013, p. 13) 

Para que este projeto de promoção de um ensino crítico e problematizador ocorra 

através da aula de campo, Munhoz (2013, p. 15) aput Brusi et al (2011), propõe três 

momentos para as atividades de campo, sendo elas: o trabalho com os conteúdos 

prévios à saída a campo, as atividades durante o campo e trabalho com os 

conteúdos pós-campo. 

Todo trabalho e observação realizada em campo deve provocar a inquietação do 

aluno nos mais diversos aspectos. Uma aula não deve ocorrer somente com 

observação, mas estimular um olhar questionador, pois ela é importante “para o 

despertar da criticidade e principalmente para o desenvolvimento do sentido de 

pertencimento ao local de vivência”(MUNHOZ, 2013, p. 18). 

Um aspecto que evidencia que este método tem caráter progressista é a interação 

que ele provoca entre os sujeitos envolvidos no processo e com o meio a ser 

trabalhado. Munhoz (2013, p. 18) afirma que ao interagir com o meio, os sujeitos 

passam a ter uma relação dialética com o mesmo, pois eles “percebem sua relação 
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no mundo e sua capacidade de transformar-se, transformando também o mundo” 

(MUNHOZ, 2013, p. 18). 

Interação esta que é abrangente, ocorrendo em todos os sentidos, entre aluno-

aluno, aluno-professor e aluno-ambiente, possibilitando a ressignificação e 

reconstrução dos conhecimentos estabelecidos (NASCIMENTO, 2015, p. 74). Para 

que esta interação ocorra de forma mais significativa é importante o diálogo entre o 

espaço formal e o espaço não-formal, pois a aula de campo por si só pode ser 

instrumento educativo limitado, por isso a importância do trabalho educativo da aula 

de campo nas três etapas metodológicas: pré-campo, campo e pós-campo. O 

mesmo se confirma em Ricci (2014, p. 16) aput Fuller (2006) ao evidenciar a criação 

de possibilidades de interação entre os envolvidos. 

Nascimento (2015, p. 35) aput Praxedes (2009, s.p.)  

aponta as potencialidades das aulas de campo: ampliação do capital 
cultural do aluno, rompimento com a perspectiva disciplinar, a 
articulação do conhecimento com o meio, propiciando a 
contextualização, a motivação, a divulgação e a alfabetização 
científica.  

Dessa forma, a aula de campo promove a apropriação do conhecimento, trazendo 

elementos multidisciplinares num movimento transversal e não-linear. Ricci (2014, p. 

16) aput Compiani e Dal Ré Carneiro (1993, p. 92) afirma que este método 

possibilita que os sujeitos compreendam o objeto de estudo e a temática envolvida 

como um todo e não em partes isoladas. 

Por fim, para que os objetivos da aula de campo sejam alcançados, Ricci (2014, p. 

17) afirma que eles devem ser planejados e tomados de maneira muito clara para 

todos os participantes do processo. 

 

3.3 O SÍTIO HISTÓRICO DE QUEIMADO COMO PATRIMÔNIO 

 

Para planejar melhor as atividades de campo e de Educação Patrimonial com o Sítio 

Histórico de Queimado é importante entender como estão as ruínas da Igreja 

atualmente e que ações têm sido tomadas para sua valorização e conservação, 
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tanto no plano estrutural, como no âmbito histórico e simbólico. 

A Igreja de São José de Queimado esteve em uso até a década de 1940, quando a 

Vila de São José de Queimado ainda era composta por alguns moradores. De 

acordo com laudo de vistoria da empresa THL Engenharia Ltda, contratada pela 

Prefeitura Municipal da Serra em 2013, “em 1991, ainda apresentava todas as suas 

fachadas de pé, apesar de bastante degradadas. Atualmente existem apenas as 

paredes laterais da nave e da capela-mor” (THL Engenharia, 2013, p. 5) 

Ainda neste período, em 1992, o Conselho Estadual de Cultura do Estado do 

Espírito Santo, aprovou o tombamento em caráter definitivo de Domínio Público a 

Igreja de São José de Queimado como Patrimônio Histórico e Cultural. Esta 

resolução é importante para o reconhecimento da trajetória histórica e cultural 

produzida por este monumento na luta pela libertação da população negra no 

estado. 

Na década de 1990 a Igreja começa a desabar e surgem entidades do movimento 

negro preocupadas em resgatar a história e memória da Insurreição de Queimado. 

Assim, em 1998, surge o Fórum Chico Prego, tendo como participantes grupos 

organizados da Região Metropolitana de Vitória, como grupos de religiões de matriz 

africana, Fórum da Juventude Negra, Centro de Defesa dos Direitos Humanos da 

Serra (CDDH), Mulheres Negras, Pastorais Sociais, grupos culturais e outros.  

O Fórum Chico Prego foi o principal movimento a reivindicar a conservação da Igreja 

de São José de Queimado e em 1999 a Prefeitura Municipal da Serra realizou uma  

Obra emergencial de Escoramento da Ruína da Igreja de São José 
do Queimado. As obras de escoramento tinham como objetivo 
impedir a continuidade do acelerado processo de arruinamento e 
preservação do que restava do monumento. As paredes sofriam de 
desaprumo tendendo a abrir e ameaçando ruir, pois já não possuíam 
os elementos de amarração da construção (cobertura, paredes da 
fachada principal, fachada fundo e do arco frontal). A ação de 
intempéries tinha contribuído para a degradação das ruínas da antiga 
Igreja de São José do Queimado. (THL Engenharia, 2013, p. 5) 
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Este mesmo laudo de vistoria concluiu que: 

As obras de restauração das ruínas devem ser realizadas no menor 
prazo possível, para garantir a sua conservação. Cada dia que passa 
o processo de desgaste vai progredindo, podendo ocasionar a perda 
que resta deste monumento histórico.  

Enquanto não se realizam as obras de restauração, deve ser feita 
manutenção preventiva e corretiva dos escoramentos, com a 
substituição emergencial de todos os tirantes e acessórios que estão 
desgastados. (THL Engenharia, 2013, p. 5) 

Em 2008, a Prefeitura Municipal da Serra solicitou em estudo arqueológico do Sítio 

Histórico de Queimado ao Núcleo de estudos em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em parceria com a Fundação 

Ceciliano Abel de Almeida (FCCA). O objetivo era viabilizar um projeto arqueológico 

de revitalização da área do Sítio Histórico, mas que não saiu do papel. 

Em 2011, o Conselho Municipal do Negro (CONEGRO), ligado a Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal da Serra, por 

meio da Resolução nº01/2011, aprova o projeto do Sítio Histórico de Queimado 

envolvendo o restauro e o projeto de edificação de um núcleo cultural. Tal projeto 

contaria com a participação do Governo Federal.  

Tal projeto abarca tanto o âmbito arquitetônico como o âmbito cultural. No que se 

refere à estrutura arquitetônica, inclui: 

 Construção de uma área descoberta, tipo um altar, destinada a manifestações 

religiosas das comunidades de terreiro, ao lado das ruínas da igreja, com 

implantação de um cruzeiro de madeira (preferencialmente). 

 Construção de uma área que poderá ser coberta no Núcleo Cultural 

(edificações a serem construídas na entrada do Sítio Histórico de Queimado) 

destinado às atividades, ações e projetos relacionados à Cultura, Educação, 

Meio Ambiente, Esportes e Manifestações Religiosas. 

 Construção de uma área coberta para celebrações diversas, principalmente 

no dia 19 de março (Dia de Celebração da Memoória da Insurreição de 

Queimado), com capacidade de receber um grande número de pessoas, a ser 

construído ao lado das ruínas da Igreja, em forma de círculo com acesso 

pavimentado com pedras originais. 
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No que se refere ao âmbito cultural, o projeto inclui alguns pontos, como: 

 Criar as condições de preservação da memória do fato histórico do dia 19 

de março de 1849, através da coleta de objetos, de documentos históricos 

dos antigos donos, do registro da história oral contada pelos moradores 

das comunidades locais e espalhados por todo o município de Serra. 

Estes levantamentos serão, a princípio, de responsabilidade das 

secretarias envolvidas na administração do Núcleo Cultural. 

 Construção de cenários, imagens e/ou painéis que retratam o 

protagonismo negro na execução e na organização da Revolta de 

Queimado de 1849. 

 Fixação de uma placa homenageando as lideranças dos movimentos 

negros serrano e outros lutadores sociais que resistiram ao longo dos 

anos e cobraram a presença do Poder Público Municipal, Estadual e 

Federal no que diz respeito à preservação física, material e imaterial, 

social, histórico e ambiental daquele território. 

No mesmo ano da referida resolução, o Estado do Espírito Santo recebeu a visita da 

então ministra da Secretaria de Políticas de Promoção Racial – SEPPIR, Luiza 

Barros. A ministra recebeu uma cópia do projeto do Sítio Histórico de Queimado e se 

comprometeu a viabilizar meios para realizar parcerias de convênio entre Governo 

Federal e o Estado para viabilizar a esta obra finalidade de expandir as Políticas 

Públicas de Promoção de Igualdade Racial no Espírito Santo. (Fórum Chico Prego 

da Serra, 2014, s.p.) 

Entretanto, nos anos seguintes, poucas ações por parte do Poder Público foram 

realizadas em favor do projeto aprovado pelo Conegro em 2011, apesar do trabalho 

do Fórum Chico Prego e dos movimentos negros de militância em luta pela 

preservação da área.  

Em 2015, uma ação importante foi realizada neste processo, a doação do terreno da 

área das ruínas da Igreja de São José de Queimado. A doação foi formalizada pela 

lei municipal da Serra/ES nº 4341, de 2015, onde o prefeito sanciona: 

Art 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber na 
forma de doação, uma área de terreno medindo 8294,80 m2 [...] 
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Art 2º A área citada no artigo 1º será utilizada, exclusivamente, para 
implantação do Projeto de Restauração do Sítio Histórico de 
Queimado, em um prazo máximo de 5 anos. 

Parágrafo Único. Em caso de descumprimento, a área retornará 
automaticamente para a propriedade do Sr. Carlos Larica. 

Em agosto do mesmo ano da publicação desta lei, o legislativo federal solicita à 

presidência nacional do Iphan, por meio do ofício nº 055/2015, que seja iniciado o 

processo de tombamento do Sítio Histórico de Queimado como Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional. Assim, ele passaria de Patrimônio Estadual e Patrimônio 

Nacional. 

Porém, em maio de 2017 o Sítio Histórico ainda não havia sido cadastrado no 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), mesmo o pedido de 

tombamento tendo sido considerado pertinente em uma análise preliminar pela 

Superintendência Estadual do Iphan. Assim, este setor solicitou uma verificação de 

tal cadastro à presidência do Iphan junto a Fundação Cultural Palmares, por meio do 

memorando nº 095/2017. 

A ausência de tal cadastro dificulta qualquer ação e planejamento em relação ao 

projeto de restauração do Sítio Histórico de Queimado. Ainda assim, o movimento 

em luta por este projeto permanece consistente para que seja realizado dentro do 

prazo de 5 anos, como estipulado pela lei nº 4341, de 2015 do Município da 

Serra/ES. 

Em junho de 2017 foi realizado no município da Serra o Seminário “Queimado: 

Perspectivas de legalidade territorial e do projeto arqueológico de restauração e de 

revitalização”. Neste evento, estiveram presentes representantes do movimento 

negro, membros do Fórum Chico prego, um representante do Iphan e um 

representante da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e demais interessados na 

restauração e revitalização da área. Foram discutidos aspectos diversos 

relacionados à história, memória, arquitetura, militância, arqueologia e políticas 

públicas sobre o Patrimônio de Queimado, fortalecendo assim a cobrança e o 

acompanhamento das ações sobre este. 

Verificamos assim que, ainda que em estágio avançado de desgaste e risco de 

queda das últimas ruínas da Igreja de São José de Queimado, há um conjunto de 
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esforços por parte da sociedade civil e de grupos organizados para que haja 

visibilidade a este Patrimônio e imediata revitalização de sua área, garantindo assim 

a construção da memória da Insurreição ali ocorrida, assim como a expansão de 

possibilidades para a Educação Patrimonial a partir deste Sítio Histórico. 
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4 A INSURREIÇÃO DE QUEIMADO 

 

Neste capítulo buscamos discutir as diferentes abordagens a respeito do movimento 

da Insurreição de Queimado. Utilizamos apenas fontes secundárias para tal 

discussão, como os principais livros e pesquisas acadêmicas sobre o tema. 

 

4.1 A INSURREIÇÃO 

 

Nesta seção trataremos do fato histórico que é o centro de toda esta pesquisa: a 

Insurreição de Queimado e alguns movimentos históricos e políticos relacionados 

diretamente a esta revolta. Não se trata de uma mera descrição histórica deste fato, 

mas de um levantamento dos contornos culturais e políticos que abarcam tal 

movimento histórico.  

Para isto, nos valemos de algumas referências bibliográficas que abordam tal objeto 

histórico, como a obra “Insurreição do Queimado”, de Afonso Cláudio, de 1884. Tal 

referência foi a primeira obra a tratar da revolta, sendo um estudo monográfico que 

se utilizou de fontes orais, documentais e fontes secundárias em sua constituição.  

Além desta, utilizamos outras obras para analisar a forma como a temática foi 

tratada, como “A Insurreição de 1849 na Província do Espírito Santo”, de Wilson 

Lopes de Resende, “Levante dos Escravos no Distrito de São José do Queimado”, 

de Francisco Eujênio de Assis, o artigo “Abolicionistas, Negros e Escravidão”, de 

Adriana Pereira Campos e a dissertação de mestrado “Revolta Negra na Freguesia 

de São José do Queimado: escravidão, resistência e liberdade no século XIX na 

província do Espírito Santo (1845-1850), de Lavínia Coutinho Cardoso. Em uma 

visão mais geral, cada uma dessas referências abordam a temática de uma forma 

diferente, apontando alguns aspectos em comum e se diferenciando em outros ou 

até mesmo levantando discordâncias. À luz da História Cultural, faremos nas 

próximas linhas uma breve discussão destes materiais, como a abordagem 

historiográfica e política do evento em questão. 
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4.1.1 A Freguesia de São José de Queimado 

 

No antigo Império Português, a menor divisão administrativa executiva era chamada 

de freguesia, diferente do Estado Brasileiro, que define a menor divisão 

administrativa como município. No Brasil, dos oitocentos, utilizava-se essa 

nomenclatura de freguesia para designar algumas vilas que constituíam nosso 

território. Na Província do Espírito Santo, existiam algumas freguesias, como a de 

São João de Cariacica, a de São João de Carapina e a de São José do Queimado.  

Esta última encontrava-se às margens do rio Santa Maria, numa área próxima ao 

entorno do Monte Mestre Álvaro, hoje município da Serra. Em 1943, por meio do 

Decreto-Lei Estadual nº 15177 esta região passou a pertencer ao município da Serra 

e não mais de Vitória, como era antes. De acordo com Cunha (2015, p. 15), “o nome 

Queimado, provavelmente, surgiu devido às constantes queimadas utilizadas na 

época para limpeza e preparação do solo para plantios”.  

O rio Santa Maria era um canal de transportação de produtos oriundos do interior da 

Província, como café, farinha de mandioca, cana-de-açúcar, milho e feijão, por meio 

de canoas. O povoado era um ponto de recepção de tais produtos, mas ele mesmo 

quase não produzia algo, se restringindo a pesca e ao cultivo de arroz como únicas 

fontes de produção de alimentação, isto porque em relação a outras áreas do país 

no que se refere à terra, “o Queimado está em piores circunstâncias. Terreno seco e 

árido, sem águas correntes que alimentem uma vegetação abundante, a colina que 

serviu de teatro à luta, apertada entre montanhas, nunca pôde florescer” (Rosa, 

1999, p. 26) 

O povoado chegara a reunir cerca de cinco mil moradores, em meados do século 

XIX. A pobreza tomava conta do lugar, assim como o início de “um lento e 

irremediável processo de decadência econômica e de despovoamento” (Cardoso, 

2008, p. 74). Atualmente a vila não existe mais, restando apenas as ruínas da Igreja 

e o muro que contornava o cemitério.  
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4.1.2 A Construção da Igreja 

 

O principal documento histórico que indica fatos relacionados à construção da Igreja 

de São José de Queimado trata-se da carta do Frei Gregório Maria de Bene enviada 

ao presidente da Província, Luiz Pedreira Couto de Moraes, em 12 de maio de 1847. 

Nesta carta, o padre relata que a pedra fundamental para a construção da igreja se 

deu em 15 de agosto de 1845, pelo próprio vigário, que esteve à frente das obras 

durante todo o tempo. 

Neste documento, Frei Gregório relata algumas situações da freguesia e de sua 

população que o motivaram a iniciar a construção da Igreja. 

No mês de abril de 1845 missionando em um sítio nomeado Tapera, 
perto do Queimado, onde ora acha-se o Templo tão admirado, 
reparei com grande pesar do meu coração que a maior parte dos 
fiéis até nos últimos períodos da nossa existência mortal, pela grande 
distância, e péssimos caminhos das Freguesias, não acham aquele 
conforto, que só a nossa Santa, e beneficente Religião podia 
subministrar-lhes em momentos tão críticos, e perigosos, resolvi-me, 
e propus aos que ouviam a Santa Missão, ao projeto de se fundar um 
templo à sua Divina Majestade, no meio de uma povoação de cinco 
mil almas que viviam na máxima ignorância, e inação, causa de 
tantos homicídios, de contínuos roubos, de frequentes embriaguezes, 
e de todo os vícios os mais abomináveis. (Rosa, 1999, p. 125) 

Segundo o vigário, até a data da escrita da carta, pessoas diversas tinham 

contribuído para a construção da igreja, que de forma lenta e com a participação 

principalmente dos mais pobres, ia se erguendo. 

[...] carregarem comigo pedras sobre os próprios ombros, pequenos, 
e grandes, homens, e mulheres, brancos, e pretos, pardos, e 
mulatos, ricos e pobres. Todavia devo dizer sinceramente que os 
pobres foram os que mais trabalharam e contribuíram à ereção deste 
templo com as suas pessoas, e com os tênues e limitados produtos 
de seus terrenos [...] (Rosa, 1999, p. 126). 

A construção da Igreja ocorreu em cerca de três anos e meio, de agosto de 1845 até 

março de 1849, sendo exercida principalmente pelos negros escravizados da região, 

que durante o trabalho empregado iniciaram o plano de conquista da liberdade após 

a conclusão da obra. De acordo com Cardoso (2008, p. 84), cerca de vinte e poucos 

negros escravizados participaram da construção da igreja. 

Rosa (1999, p. 30-31), afirma que o padre João Clímaco, que fez a defesa dos 
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negros escravizados no julgamento dos mesmos após a revolta, fez crer que Frei 

Gregório firmou um compromisso com os negros escravizados. A promessa seria de 

que se eles contribuíssem com a edificação da igreja, alcançariam a libertação no 

dia de São José, que era padroeiro da freguesia e que nesta data seria inaugurada 

tal obra. Esta proposição também é colocada por Assis, ao afirmar que o  

vigário da freguesia por lhes haver prometido a sua carta de 
liberdade, logo que fosse concluída a igreja e terem eles trabalhado 
nos domingos, dias santos, que eles por serem negros, tolos, muitos 
acreditavam no senhor Padre, pois era um sacerdote santo e sábio 
[...] (Assis, 1948, p. 15).  

Já Afonso Cláudio afirma que não é possível chegar à conclusão que o frei prometeu 

a alforria aos negros escravizados, pois ele era covarde e pelos seus atos não 

agitou o movimento em momento algum (Rosa, 1999, p. 31).  

Guanair Cunha afirma que o discurso proferido pelo vigário no início da obra foi 

“abstrato e universalista com objetivos evidentes de unir as forças político-

econômicas e religiosas para a construção da igreja, inclusive contando com a mão 

de obra escrava, mas sem levar em consideração as desigualdades sociorraciais da 

época” (Cunha, 2015, p. 54). Em meio a esta discussão, não cabe nesta pesquisa 

concluir se ele prometeu ou não a alforria ou e mediação desta, por ausência de 

mais dados históricos.  

Para Cardoso (2008, p. 85-86), existe a possibilidade de “que os escravos 

utilizaram-se do artifício da promessa para atrair um número significativo de cativos 

para a execução do plano de conquista da alforria”, porém esta informação não é 

comprovada por nenhum relato ou documento.  

Entre aqueles que se comprometeram a contribuir financeiramente com a obra da 

igreja, Frei Gregório afirma na carta que alguns pagaram totalmente, outro somente 

a metade e outros sequer contribuíram com algo. Ainda como levantamento de 

recursos, ele relata que contou com a ajuda da “esmola das Missas, e oferta das 

Santas Missões, e do pequeno emolumento, que subministrava-me o Governo 

Imperial, que ora tirou-me sem razão” (Accioli, livro 394, In: Rosa, 1999, p. 126). 

Além disso, o frei percorreu algumas fazendas da região de Queimado de forma e 

pedir doações para a construção da igreja. 
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Além dos problemas em relação à questão financeira, Frei Gregório disse enfrentar 

alguns conflitos com outros sacerdotes e algumas pessoas comuns com sua 

presença e com seu projeto da construção da igreja, onde ele relata que  

Faz todos os esforços imagináveis para estorvar, abater e destruir, se 
for possível, uma obra tão útil e vantajosa à humanidade, e o que foi 
mais deplorável, é que serviu-se, infelizmente, e subornou alguns 
dos mesmos meus irmãos Sacerdotes (enquanto estes pelo Sagrado 
Ministério do qual são investidos deveriam ser os primeiros a zelarem 
e propagarem a religião), e muitos outros invejosos e mal 
intencionados homens para apartar-me do sítio. (Rosa, 1999, p. 126-
127). 

De acordo com Cardoso (2008, p. 80), tais relatos revelam a relação conflituosa 

gerada pela presença do Frei Gregório na freguesia, de forma a criar polêmicas, 

tanto durante seu trabalho na região como após a Insurreição, que trataremos mais 

adiante. 

Ainda que com todas estas demandas, o presidente da Província, em 8 de março de 

1848, em carta ao bispo do Rio de Janeiro, relata que após visita a freguesia e as 

obras da igreja, que “creio que concluída será uma das mais importantes da 

Província” (Rosa, 1999, p. 126) 

Dados os esforços da comunidade, do vigário e o relato de empreendimento de 

custos por parte do Governo Imperial, nota-se a importância que a freguesia e as 

questões que a envolviam tinham para a região, “devido è presença da atividade 

comercial no porto de Uma, às margens do rio Santa Maria [...] (Cardoso, 2008, p. 

81) 

 

4.1.3 A Revolta 

 

No dia 19 de março de 1849, os negros escravizados compreenderam que existia a 

possibilidade de alcançar a liberdade e esta seria alcançada por meio do trabalho 

realizado na edificação da igreja. 

Diante desta abertura, alguns negros articularam a organização de um movimento 

que viesse a reivindicar a alforria dita prometida a eles. Entre as lideranças, 
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encontram-se cinco pessoas:  

Elisiário Rangel, que era a cabeça intelectual do movimento. Por frequentar a casa 

do Padre João Clímaco, ampliou seu vocabulário e adquiriu uma forma de falar que 

se aproximava dos brancos ditos detentores de uma cultura erudita. Ele foi o 

responsável por dialogar com Frei Gregório e animar os companheiros.  

Outro era Chico Prego, pessoa forte e robusta, ficou conhecido por ser mais ativo e 

rebelde.  

João, o Pequeno, estava em constante diálogo com Elisiário e foi responsável por 

convocar negros escravizados nas regiões cortadas pelo rio Santa Maria para a 

Insurreição.  

João Monteiro ou João da Viúva, que foi responsável por convocar negros 

escravizados na região de Queimado. 

Carlos, que era amigo de Elisiário e escravo do padre João Clímaco, tinha a tarefa 

de convocar negros na região de Mangaraí juntamente com João Pequeno. 

De acordo com Cardoso (2008, p. 88-89), Elisiário se colocou a frente da 

organização do movimento, por ser um escravo doméstico e que transitava 

livremente pela freguesia, o que o permitia ter contato constante com os senhores, 

fazendo com que desenvolvesse uma compreensão mais ampla das relações 

políticas e culturais daqueles homens. Isto também se deu pela frequência de visitas 

à casa do Padre João Clímaco, como já dito. 

Ainda assim, “não se pode negar que o movimento foi de caráter coletivo” (Cardoso 

2008, p. 89), pois ocorreu de forma horizontal, com divisão bem definida de funções 

e descentralizada. Isto fica mais claro no julgamento dado a estes negros, que 

trataremos mais adiante, onde nenhum deles apontou uma organização central do 

movimento. 

Chegara o dia da primeira missa e a inauguração da igreja, mesmo que ainda não 

totalmente acabada. Neste momento, os negros escravizados já estavam 

organizados nos arredores da igreja aguardando o anúncio da alforria e articulados 

para uma revolta caso isso não ocorresse, como relata Afonso Cláudio: 
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Carlos caminhou com a expedição, em companhia dos insurgentes 
que já vimos, e ao entrar na povoação do Queimado encontrou 
disseminados os combatentes conduzidos sob o mando de Chico 
Prego, de João (Pequeno) e João (Viúva). 

Antes que a população se alarmasse com o número de escravos ali 
reunidos, os chefes fizeram sinais convencionais para uma reunião, 
cujo fim era desviar as atenções. 

Prego encaminhou-se para o mato com outros chefes e aconselhou 
aos companheiros que se separassem em grupos até a hora do 
aviso. 

Para conhecer a posição dos acontecimentos João (escravo do 
capitão Rodrigues Velho) vai ter com Elisiário, que tinha entrado na 
igreja, e aí da parte de Prego inquire o último sobre a hora. 

Elisiário faz voltar João a ter com Prego, anunciando ao mesmo 
tempo aos lutadores que, quando a missa entrasse, seriam 
declarados livres. (Rosa, 1999, p. 43-44) 

Fica claro nesta descrição o alto grau de organização dos líderes do movimento e 

como, dentro de suas limitações, conseguiram estabelecer um diálogo entre eles e 

uma articulação bem arquitetada para que o objetivo principal fosse alcançado. 

Passada mais de uma hora do início da missa, o vigário levantava a hóstia em 

consagração, momento este que se encontra quase no final da missa, e o anúncio 

da liberdade ainda não sido realizado. Foi quando Chico Prego, considerado um dos 

mais bravos e afoitos entrou na igreja aos gritos de “liberdade, liberdade!”. A 

confusão se estabelece no templo e inflamava os insurgentes que se encontravam 

na área externa, sendo em cerca de duzentos. A celebração é paralisada e as portas 

da igreja são fechadas. “Estava gerado o pânico na povoação” (Rosa, 1999, p. 45) 

O medo tomou conta da freguesia: o exército dos insurgentes saiu da 
igreja, dando “vivas à liberdade” e desfilando diante da população 
que, temendo à agitação, evade-se, fechando as portas e as janelas 
de suas casas. É nesse momento que um grupo de cidadãos surge 
como um grito que antevê o fim da revolta: Viva o bacalhau1! 
(Cardoso, 2008, p. 91) 

Este clima de pânico gerado a partir da ação dos negros escravizados revela uma 

visão de criminalização das ações de luta de organização, como ocorre com os 

movimentos sociais. Isto serviu como justificativa para que o governo provincial se 

mobilizasse para enfrentar o movimento por meio de um confronto.  

                                                 
1
  Bacalhau: era o nome dado ao chicote usado para castigar os negros escravizados. 
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Às três horas da tarde do dia 19 de março, o presidente da Província tomou 

conhecimento da revolta, fazendo com que ele fizesse a convocação da tropa a 

Queimado. 

No dia seguinte, 20 de março, a polícia é enviada a Queimado como forma de 

repressão aos insurgentes. Logo no início da ação policial, foram mortos oito negros 

escravizados e outros seis foram presos, incluso uma mulher. “Os insurgentes se 

dividiram em dois grupos – um, liderado por Elisiário, e, outro, por Chico Prego” 

(Cardoso, 2008, p. 95). A repressão policial durou dois dias, alguns negros fugiram 

pelas matas, outros foram mortos e outros presos. Após este tempo, a luta dos 

negros estava sufocada. “As notícias transmitidas à capital até o dia 26 anunciavam 

que a paz pública de Queimado, Cariacica e Itapoca fora restabelecida, muito 

embora os contingentes de tropas permanecessem em atitude bélica” (Rosa, 1999, 

p. 55) 

“Foi assim que se frustrou o primeiro movimento impulsionado pelos escravos em 

prol da liberdade” (Rosa, 1999, 53). Esta visão de Afonso Cláudio a respeito da 

Insurreição carrega um olhar conservador e limitado do movimento, se referindo à 

revolta somente como vencedores e derrotados. Apesar das mortes e prisão de 

alguns negros escravizados, o caráter político de organização e luta da população 

negra fortaleceu-se, além de algumas ações pontuais que foram conquistadas, como 

a alforria a alguns deles. 

A luta não se limitou ao povoado de Queimado e a ação da igreja, mas os 

insurgentes saíram pelas fazendas pressionando os fazendeiros para que 

concedessem a alforria aos seus negros escravizados. Em algumas, como na 

fazenda de propriedade de Paulo Coutinho Mascarenhas, declarações de liberdade 

foram alcançadas e ele foi obrigado a entregar armas e munições aos insurgentes. 

Estas ações ampliaram para trezentos o número de insurgentes, motivados pelas 

ações bem sucedidas do movimento. 

Durante quase toda a segunda quinzena do março de 1849, as tropas provinciais 

percorreram os arredores de Queimado, nas matas e morros, com o objetivo de 

capturar os insurgentes que tinham fugido. A fazenda Perau, do Padre João Clímaco 

também foi visitada em busca de possíveis insurgentes que poderiam ali estar 
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escondidos. 

No dia 28 de março, a tropa da polícia que havia combatido em 
Queimado regressa à capital da província, conduzindo os revoltosos 
capturados. Ainda assim é organizada uma guerrilha para dar 
combate aos insurgentes que se encontravam evadidos, bem como 
fazer cumprir a lei de nº 10, de 11 de maio e 1849, que institui uma 
legislação sobre o trânsito de escravos no Espírito Santo, e tinha, por 
objetivo, estabelecer uma nova cultura no controle da população 
escrava, na província (Cardoso, 2008, p. 95) 

Esta lei foi promulgada como resposta à ação dos insurgentes de Queimado e por 

isso estabeleceu determinações mais repressoras a população negra do Espírito 

Santo, como: 

Nenhum escravo poderá andar pelas ruas desta Vila com armas de 
fogo, sob pena de cinquenta açoites, nem com qualquer instrumento 
cortante, perfurante, ou contundente, sob pena de vinte e cinco 
açoites além das marcadas pelo código. A pena acima estabelecida 
será aplicada em dobro, quando a infração for cometida de noite 
(Espírito Santo, 1849, s.p.) 

A promulgação desta lei revela a força do letrado branco contra a força da luta e 

resistência da população negra nos oitocentos. Força maior gerada pelo julgamento 

dos insurgentes e a punição dada a eles. 

 

4.1.4 O Julgamento e a Punição 

 

No dia 31 de maio de 1849, o júri do município se reuniu para o julgamento dos 

insurgentes capturados durante as ações de repressão pelas tropas provinciais. 

Devido ao volume do processo, tal julgamento durou três dias, sendo presidido pelo 

juiz de direito Dr Accioli de Vasconcelos. A defesa foi realizada pelo padre Dr João 

Clímaco, que pediu a absolvição de todos os insurgentes envolvidos e a punição do 

frei Gregório como único responsável por motivar a revolta. 

“O magistrado que presidia a sessão, em virtude das respostas do conselho de 

sentença, absolveu seis dos insurgentes, condenou cinco à pena última e os outros 

a açoites que variaram de mil a trezentos” (Rosa, 1999, p. 65) 

Os açoites foram realizados na praça do cais junto à alfândega, local onde hoje se 
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encontra a praça oito. “Os gritos de dor dos justiçados semelhavam notas agudas 

irrompidas de um coro medonho” (Rosa, 1999, p. 66) 

Alguns meses se passaram e no dia 7 de dezembro do mesmo ano, chegou a 

noticia de que três dos cinco presos haviam fugido da cadeia. Estes cinco tinham 

sido condenados à forca. Os três que fugiram foram Elisiário, Carlos e João 

Pequeno. Os outros dois, Chico Prego e João da Viúva não conseguiram fugir, 

porque estavam em outra cela. 

A polícia pôs-se a procura dos insurgentes fugitivos, a imprensa incitava a ideia de 

uma repressão que pudesse salvar a todos e nisso a população se assustava, dada 

a circunstâncias da qual era colocada. Com uma pressão imperial, a execução dos 

dois insurgentes que ainda estavam presos foi enviada. A decisão foi de que Chico 

Prego fosse executado na Serra e João da Viúva na freguesia de Queimado.  

Depois de caminhar a pé da cadeia, que se localizava na Cidade Alta, hoje Centro 

de Vitória até a praça da Vila da Serra, local hoje onde se encontra a praça Barbosa 

Leão, em Serra-Sede, sendo açoitado e humilhado durante todo o trajeto, Chico 

Prego chega até o local de sua execução. 

Depois de feita a última unção religiosa, Prego de mãos atadas 
galgou os degraus da escada, seguido do carrasco; em seguida o 
executor passou-lhe a corda ao pescoço, tendo antes ligado à trave o 
instrumento mortífero, impeliu o rebelde para o espaço e arrimado à 
corda cavalgou no pescoço do negro, apoiando nas mãos ligadas os 
pés para fazer maior pressão. Alguns momentos depois era a corda e 
atirado no chão o corpo; como, porém, ainda não tivessem cessado 
as agonias, o executor lançou mão de um madeiro que se achava ao 
lado da forca e esmagou por partes o crânio, os braços e as pernas 
do justiçado (Rosa, 1999, p. 68-69) 

Chico Prego, descrito por Afonso Cláudio como um homem “calmo, frio e resoluto” 

(Rosa, 1999, p. 64), tornou-se o maior símbolo da luta do movimento negro no 

Espírito Santo. Hoje na praça onde foi executado, há uma estátua em homenagem a 

este mártir e a Lei Municipal de Incentivo a Cultura da Serra/ES2 leva o nome de 

“Chico Prego”. Este mesmo horror foi provocado com João da Viúva, mas em local 

diferente, na própria freguesia de Queimado, alguns dias depois. 

Parte dos fatos relacionados à Insurreição de Queimado aqui trabalhados se baseia 

                                                 
2
  Lei 2.204/1999 
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na obra de Afonso Cláudio, mas não se trata de uma narrativa absoluta e única a 

respeito do movimento dos negros escravizados, visto que há controvérsias em 

relação a alguns pontos em que ele aborda tal fato histórico.  

Ao analisar a obra de Afonso Cláudio, Adriana Campos aponta que “o discurso de 

combate à escravidão era meramente legalista e teórico” (Campos, 2000, p. 33), 

visto que ele desqualifica por diversos momentos a luta e a organização dos negros 

envolvidos no movimento. 

Campos considera ainda que Afonso Cláudio era abolicionista não porque a 

escravidão era forma injusta e cruel de tratamento com a população negra, mas 

porque era “um obstáculo à estruturação de uma sociedade mais „moderna‟ e, 

portanto, era um mal a ser expurgado, em nome de um novo „status‟ de 

desenvolvimento para o Brasil” (Campos, 2000, p. 34). Em diversos trechos de sua 

obra, Cláudio se refere aos negros de forma preconceituosa e inferiorizante, como 

tratar o desfecho da revolta como um fracasso ou considerar a organização dos 

negros ou falta dela devido ao caráter “inculto” desta população.  

A obra de Cláudio foi importante devido ao seu ineditismo e ao levantamento de 

documentos para analisar tal fato, porém isto não impede que polêmicas e 

contradições sejam levantadas, até mesmo como uma forma de discussão 

necessária em relação às diferentes visões sobre o movimento, uma visão “branca” 

e uma visão “negra”. Os negros não tiveram espaço e nem condições de produzir 

sua própria narrativa sobre todas as questões que envolvem tal período, o que nos 

obriga por muitas vezes a olharmos somente pelo ponto de vista oligárquico, branco, 

jurídico e cristão, como a visão de Cláudio.  

O processo jurídico de condenação dos insurgentes sumiu dos arquivos públicos, 

não há registros orais nem correspondências dos negros envolvidos. Mais de 168 

anos se passaram e a reconstituição deste fato está aprisionada à escrita e ao olhar 

de homens brancos. Reconhecemos aqui esta limitação e este aprisionamento 

acadêmico, mas que ao mesmo tempo deixa em aberto para posteriores discussões 

enegrecidas de uma história embraquecida e amputada à população negra do 

Espírito Santo. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Sendo o objeto desta pesquisa a Insurreição de Queimado, de forma a trabalhar a 

Lei 10639/2003 e levando em consideração a criação de um material educativo à luz 

da Pedagogia da Libertação, indicamos uma metodologia que consiga atingir os 

objetivos propostos. Neste capítulo, apresentamos a metodologia de pesquisa, o 

local, os participantes, os instrumentos de produção de dados, a análise dos dados e 

as etapas da pesquisa. 

 

5.1 A PESQUISA 

 

Tendo em vista que esta pesquisa insere-se em um Mestrado Profissional, cujos 

objetivos incluem a intervenção na realidade, ela caracteriza-se como qualitativa de 

caráter intervenção pedagógica, utilizando-se de práticas colaborativas. 

As pesquisas do tipo intervenção pedagógica estão diretamente relacionadas à 

prática e aos problemas que dela decorrem. Sua importância se coloca “por serem 

realizadas sobre e com pessoas, fora de um ambiente protegido de laboratório” 

(DAMIANI; ROCHEFORT et al, 2013, p, 58). Para não ser confundida com um relato 

de experiência pedagógica ou projeto de ensino ou extensão, Damiani, Rochefort et 

al (2013, p. 60) destacam a necessidade deste tipo de pesquisa ter características 

investigativas e rigor científico. Sendo assim, definimos aqui os critérios e 

instrumentos a serem utilizados na pesquisa, a fim de que se obtenha uma produção 

e análise dos dados o mais rigorosa possível. 

Cabe salientar que o termo intervenção, como afirma Freitas (2010, p. 15), não 

implica um caráter impositivo, monológico e autoritário sobre o grupo pesquisado, 

mas trata-se de relação dialógica com ele, pois supõe que as ações realizadas 

geram alterações no objeto de pesquisa, nos sujeitos participantes e na realidade 

envolvida. Apresentamos aqui os procedimentos metodológicos a serem seguidos 

na produção e análise dos dados. 
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5.2 CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

5.2.1 A Escola 

 

A pesquisa foi realizada na EMEF “Antário Alexandre Theodoro Filho”, da Rede 

Municipal de Cariacica/ES. Esta escola está localizada no bairro São Francisco, em 

Cariacica-ES. Trata-se da escola na qual o pesquisador está lotado como professor, 

já conhecendo a realidade da comunidade escolar, as demandas, dificuldades e 

possibilidades dos alunos e professores. Atualmente, a instituição de ensino 

funciona com turmas do Ensino Fundamental 2 no período matutino e turmas do 

Ensino Fundamental 1 no período vespertino. No caso, a pesquisa ocorreu no turno 

matutino, com os alunos do 8º ano. 

 

5.2.2 O Espaço Educativo Não-Formal 

 

O Sítio Histórico de Queimado é outro local no qual se realizou a pesquisa. Trata-se 

de um espaço não-formal de ensino e que foi palco da principal Revolta da 

população negra escravizada no Espírito Santo, a Insurreição de Queimado.  

Ele está localizado no município da Serra, nos arredores do Monte Mestre Álvaro. A 

comunidade e a vila do século XIX já não existem mais ali, sendo levadas ao 

abandono e ao tempo. Neste local encontra-se o antigo cemitério, ruínas de algumas 

casas da vila e as ruínas da Igreja de São José de Queimado. Ele foi doado por seu 

dono particular à Prefeitura da Serra em 2015, com a promessa de revitalizar a área 

no período de 5 anos, como aponta notícia do Jornal A Gazeta de 21 de março de 

2016. A promessa da prefeitura é que o local “vai receber obras de revitalização, que 

incluem iluminação, paisagismo, melhoria do acesso e restauração da igreja e do 

cemitério. O objetivo é melhorar a infraestrutura, serviços e equipamentos na região sem 

descaracterizar o ambiente, que tem grande valor histórico” (A Gazeta, 2016).  
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5.3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada com duas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental do 

turno vespertino da EMEF “Antário Alexandre Theodoro Filho”.  A escolha se deu 

pelo fato destas turmas participarem de um projeto sobre Relações Étnico-Raciais 

na escola durante o ano de 2016, desenvolvido pelos professores das Práticas de 

Filosofia e Ciências Sociais da referida escola. O projeto intitula-se “Todas as 

Áfricas” e busca resgatar a história e cultura africana presente em nossa realidade. 

Os professores participantes desenvolveram um trabalho interdisciplinar, em regime 

de colaboração com a pesquisa. Os professores envolvidos são das áreas: Artes, 

Ciências Sociais e História. 

 

5.4 PRODUÇÃO DE DADOS 

 

Os dados da pesquisa foram produzidos por meio de toda a proposta pedagógica 

desenvolvida nas aulas de Artes e História com os sujeitos da pesquisa, no referido 

contexto de investigação. Ela se divide em:  

1 – Planejamento da proposta pedagógica; 

2 – Desenvolvimento da proposta pedagógica através de módulos teóricos; 

3 – Desenvolvimento da aula de campo e do pós-campo; 

4 – Validação da proposta pedagógica junto aos professores envolvidos. 

O planejamento construído coletivamente com o pesquisador e os professores 

envolvidos na pesquisa geraram textos e atividades a serem aplicadas numa 

sequência de aulas. Assim, na medida em que o material foi sendo trabalhado, os 

professores, alunos e pesquisador avaliavam o material utilizado, quanto a sua 

apresentação, conteúdo científico, estrutura do conteúdo, legibilidade, ilustrações, 

avaliações e autonomia de utilização, como propõe Gerard e Roegiers (1998). 

Assim, os instrumentos utilizados na produção dos dados referem-se aos 
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apontamentos dos alunos em relação ao material utilizado nas atividades e 

discussões em sala de aula e na aula de campo, aos dados do questionário aplicado 

com os alunos pós-campo e ao questionário aplicado aos professores como 

validação da proposta educativa. 

 

5.5 ETAPAS DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Quadro 1 - Etapas da proposta pedagógica 

Data Ação 

18-05-2017 a 08-06-2017 Planejamento das atividades com os 
professores 

05-07-2017 a 16-08-2017 Pré-campo 

29-08-2017 Aula de campo no Sítio Histórico de Queimado 

30-08-2017 Discussão pós-campo 

30-10-2017 a 05-11-2017 Validação pelos professores 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

O pré-campo ocorreu em um período compreendido entre os meses de julho de 

agosto de 2017, com atividades em pelo menos uma vez na semana e 

principalmente nas aulas de História, sendo a grande maioria das atividades 

desenvolvidas às quartas-feiras. A escolha deste dia se deu pelo fato de gerar uma 

regularidade entre os alunos quanto a proposta pedagógica. O planejamento 

construído pelos professores juntamente com o pesquisador está definido no quadro 

abaixo. 
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Quadro 2- Aulas teóricas 

Aula Data Atividade 

1 05-07-2017 Tema: Tráfico de pessoas nos navios negreiros 

Objetivo: Problematizar e compreender as formas de 

resistência negra durante o tráfico das pessoas negras 

africanas. 

2 19-07-2017 Tema: Resistência na escravidão no Brasil 

Objetivo: Problematizar e compreender as formas de 

resistência negra no período da escravidão. 

3 26-07-2017 Tema: Formas de resistência na escravidão no Brasil 

Objetivo: Ilustrar por meio de desenhos as principais 

formas de resistência dos negros à escravidão. 

4 02-08-2017 Tema: Escravidão no Espírito Santo 

Objetivo: Contextualizar e discutir algumas características 

da escravidão no Espírito Santo. 

5 07-08-2017 Tema: Insurreição de Queimado – A construção da 

Igreja e a revolta 

Objetivo: Contextualizar a revolta e compreender os 

movimentos históricos e sociais que a envolvem. 

6 09-08-2017 Tema: Insurreição de Queimado – A punição e o 

julgamento 

Objetivo: Compreender e problematizar o julgamento e a 

punição dos negros envolvidos na revolta. 

7 11-08-2017 Tema: Insurreição de Queimado - Atividade 

Objetivo: Desenvolver respostas da atividade avaliativa. 

8 16-08-2017 Tema: Insurreição de Queimado - Júri simulado 

Objetivo: Discutir a suposta promessa do Frei Gregório 

como uma acusação a ser julgada. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

5.5.1 Planejamento das Atividades 

 

Entre a segunda quinzena de maio de 2017 e a primeira semana do mês seguinte, 

ocorreu o planejamento das atividades a serem desenvolvidas sobre a Insurreição 

de Queimado.  
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No primeiro dia de planejamento, estiveram presentes o pedagogo da escola, a 

professora de História e a de Artes. O pesquisador socializou a proposta da 

pesquisa aos professores e pedagogo, apontando os objetivos, possível cronograma 

e propostas de atividades.  

O grupo acolheu a ideia da intervenção pedagógica e assumiu o desenvolvimento da 

proposta educativa em caráter interdisciplinar, envolvendo as disciplinas História, 

Artes e Ciências Sociais, na qual o pesquisador atua na escola em forma de 

projetos.  

A professora de História relatou que estava trabalhando com o conteúdo “História da 

África” com as duas turmas de 8º ano, trabalho este que estava sendo realizado 

durante todo o trimestre e que por isso seria interessante o desenvolvimento da 

proposta educativa sobre a Insurreição de Queimado com estas salas. Além disso, o 

professor de Ciências Sociais, também proponente desta pesquisa, tinha realizado 

um projeto sobre Identidade racial com as mesmas turmas no ano anterior. 

Sendo assim, tais trabalhos resultaram na escolha das turmas de 8º ano para o 

desenvolvimento da proposta pedagógica, como forma de continuidade de um 

trabalho que já estava sendo realizado sobre a questão étnico-racial. 

Como já relatado, a professora de História vinha trabalhando o conteúdo “História da 

África” com os alunos e devido a isso, definimos que a proposta educativa seria 

traçada por um caminho que se iniciasse na África, passaria por um contexto 

nacional, depois regional, até chegar às discussões locais em Queimado. 

Para isso, iniciamos a proposta com o tema “Tráfico de pessoas nos navios 

negreiros”, para na aula seguinte contextualizar a escravidão no Brasil, focando nos 

aspectos afirmativos a respeito das diversas formas de resistência a esta estrutura 

de violência que foi a escravidão no Brasil. Posteriormente, planejou-se 

contextualizar a escravidão no Espírito Santo, para assim, chegar a Vila de 

Queimado e a Insurreição ali ocorrida. 

Este trajeto adotado no planejamento foi a forma encontrada de melhor realizar o 

trabalho, mas não se trata de uma sequência lógica a ser prescrita aos professores 

que se proponham a desenvolver tal proposta educativa. Por isso, optamos pelo 
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termo “proposta pedagógica” e não “sequência didática”, como alguns professores e 

pesquisadores costumam utilizar.  

Por ser uma proposta, ela não é engessada e pode ser modificada de acordo com o 

contexto de cada realidade escolar. Pode ser, por exemplo, que algum professor 

ache melhor iniciar o trabalho pela Insurreição e depois a contextualização da 

escravidão, no Brasil e no Espírito Santo. A visão pedagógica de cada professor é 

que vai direcionar a construção do planejamento. 

Após esclarecer todas as dúvidas no planejamento, foi entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os professores e definido que uma 

vez na semana ocorreria o planejamento, na própria escola, das atividades a serem 

empregadas em sala de aula.  

Um dia depois foi entregue o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) aos 

alunos, que leram e assinaram e o TCLE para os pais/responsáveis, que os alunos 

levaram para casa e entregaram nos dias posteriores. 

 

5.5.2 Aula 1 

 

Nesta primeira atividade o tema foi o tráfico de pessoas negras nos navios 

negreiros. O objetivo era problematizar e compreender as formas de resistência 

negra durante o tráfico das pessoas negras africanas. Este conteúdo não faz parte 

do produto educacional, mas em diálogo com a professora de História, levantou-se a 

necessidade de se trabalhar tal temática. O motivo foi a possível ponte entre o 

conteúdo de História da África e a escravidão no Brasil, além de introduzir uma 

discussão sobre as formas de resistência dos negros, já iniciada nos navios 

negreiros. 

Seguindo o planejamento construído à luz da Pedagogia da Libertação, o professor 

iniciou a aula com algumas problematizações: Como era feito o transporte dos 

negros? Como eram as condições de higiene durante as viagens nos navios 

negreiros? Como era a estrutura do navio? Havia espaço para todos? Os negros 
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eram castigados a bordo dos navios? Por quê? Os negros ficavam quietos o tempo 

todo aceitando as condições que lhes eram dadas? 

Estas problematizações tinham como objetivo identificar a visão dos alunos sobre a 

reação dos negros nos navios, para, a partir destas representações, discutir as 

formas de resistência.  

Este diagnóstico faz parte do processo de identificar e transformar os conceitos 

espontâneos em conceitos científicos, como propõe Vygotsky. Para isso, ele destaca 

a importância da mediação do professor como fator fundamental no processo de 

aprendizagem e construção de um conhecimento mais embasado cientificamente. 

(Vygotsky, 2010b, p. 539). 

A grande maioria dos alunos disse que os negros não faziam nada contra a violência 

e aprisionamento a que eram condicionados. Um aluno chegou a afirmar que “os 

negros não tinham o que fazer, pois eram acorrentados e os brancos eram muito 

armados”. 

Outros disseram que eles se matavam como forma de resistência, se jogando ao 

mar e outro aluno se arriscou a dizer que eles faziam motins contra os brancos. 

Neste momento, os alunos entraram numa discussão se eles conseguiam ou não 

realizar estas ações, pois para alguns eles só ficavam acorrentados e por não terem 

posse de armas não conseguiam realizar nenhum ato contestatório. Para outros 

alunos, os negros eram em maioria e por isso conseguiam se organizar para tomar 

as armas dos brancos e se revoltarem. 

Diante da discussão, o professor exibiu parte do documentário “A Rota do escravo – 

a alma da resistência”, além do vídeo “Navio negreiro”, com trechos do filme 

Amistad, sendo recitado trecho do poema “Navio Negreiro”, de Castro Alves. Os 

alunos foram orientados a observarem formas de resistência nos vídeos para 

enriquecer a discussão depois. 

Após a exibição dos vídeos, o professor voltou às questões problematizadoras 

levantadas no primeiro momento da aula e assim outros olhares deram um novo 

rumo à discussão. Os alunos discutiram e apontaram algumas formas de resistência, 

como o suicídio e a tomada de armas contra os brancos condutores dos navios.  
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Dessa forma, conclui-se a aula, com a compreensão de que os negros não eram 

pessoas acomodadas à situação de prisioneiros nos navios, mas que de diversas 

formas, dentro das limitações a que eram colocados, eles realizavam ações e 

movimentos de resistência. 

 

5.5.3 Aula 2 

 

Como continuidade da aula anterior, esta tinha como objetivo problematizar e 

compreender as formas de resistência negra no período da escravidão no Brasil.  

O professor retornou à discussão iniciada na aula anterior sobre a resistência negra 

nos navios de tráfico e levantou a problematização: e quando eles chegaram ao 

Brasil, essas lutas continuaram? Em terra, eles tiveram mais ações ou outras formas 

de resistência? Como eram os comportamentos dos negros diante da escravidão? 

Eles aceitavam a condição a eles imposta de escravos? Eles lutavam contra essa 

estrutura? Se sim, de que forma? 

Para um melhor trabalho desta aula, o professor começou a utilizar o material 

educativo previamente construído. Como forma de ampliar a discussão, cada aluno 

recebeu uma cópia do primeiro capítulo do produto educacional, que aborda 

justamente o tema da aula. 

O uso deste material não é elemento central no processo educativo, mas um 

instrumento a mais, assim como o professor também é. De acordo com Vygotsky 

(2010b, p. 447-448), cabe ao professor a organização do conhecimento 

sistematizado historicamente para a promoção da educação de seus alunos. 

Após uma discussão em cima da problematização levantada, os alunos realizaram a 

leitura coletiva do texto, sendo realizadas algumas pausas pelo professor para 

discussão e problematização. 

O texto do capítulo trazia um trecho de um movimento dos negros escravizados 

ocorrido em 1828 na Fábrica de Ferro São José de Ipanema, em São Paulo. No dia 

29 de março de 1828, os negros escravizados produziram um requerimento 
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reivindicando melhores condições e o trecho lido dizia: 

Dizemos nós escravos desta imperial fabrica de ferro São João de 
Ipanema estando nós em tais circunstâncias e que nos obriga dizer o 
quanto nos é penoso trabalharmos sem folha do serviço só por 
moléstia, e que não recebermos os inunicios que nos é prometido, 
tem sucedido de passarmos semanas inteiras sem comermos e 
continuando sempre com o serviço e como nós todos sabemos o que 
temos por semana sete partes de farinha três partes e feijão libras 
[ileg.] de toucinho, carne [ileq.] libra por dia quando não há feijão e 
como nos faltam com isto tudo algumas vezes e nunca mais 
recebemos o que nos fica de atraso, e também não temos recebido 
cobertores a oito ou nove anos que nus faz grande falta pelo frio que 
andamos sofrendo e não temos quem nos valha senão V. Ex. e nós 
trabalhadores do mato pedimos que queremos ganhar alguma 
pequena quantia aos domingos e dias santos que ficamos 
trabalhando por cuja razão. (AESP, 1828 input Florence, 1996, p. 8)3 

Porém, ao realizar a leitura e discussão, em ambas as turmas os alunos 

demonstraram dificuldade com o texto e que devido a isso, ele não contribuía tanto 

para o debate que estava sendo realizado. Alguns alunos apontaram que este trecho 

tornava a leitura cansativa, o que gerava desânimo na continuidade da leitura do 

texto. 

Por esses motivos, decidimos subtrair tal trecho do produto educativo, mantendo 

todo o restante, sem alteração de frases ou ideias, já que todo o restante contribuiu 

para a discussão levantada. 

As principais formas de resistência presentes do capítulo são: 

 Manifestações culturais 

 Incêndios e destruição de plantações 

 Assassinato de senhores  

 Tomada de posse 

 Aborto 

 Insurgências 

 Quilombos 

Cada uma delas possui um trecho explicativo, onde discussões eram provocadas 

                                                 
3
 Arquivo Público de São Paulo (AESP), nº de ordem 5213. Ofício de José Martins da Costa Passos 

ao Diretor e Administrador Geral da fáibrica de ferro São João de Ipanema, 3 de abril de 1828. Com 
objetivo de facilitar a leitura, este documento está com a ortografia atualizada. 
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após a leitura de cada um. Em relação às manifestações culturais, os alunos deram 

alguns exemplos de comidas e danças afro-brasileiras que, mais que tradição, foram 

verdadeiras formas de resistência a cultura europeizante colocada. 

Os incêndios e destruição de plantações aguçaram a curiosidade dos alunos que 

levantaram questionamentos, como: que horas eles realizavam estas ações? Que 

instrumentos utilizavam? Eles eram descobertos?  

Este diálogo construído é importante por promover a curiosidade epistemológica 

pensada por Freire. Transformar a curiosidade ingênua em uma curiosidade 

epistemológica é um processo importante no processo de aprendizagem voltado 

para a libertação dos sujeitos, pois para ele “o que importa é que professor e alunos 

se assumam epistemologicamente curiosos” (FREIRE, 2011, p. 83). 

O assassinato de senhores inflamou a discussão por muitos alunos afirmarem que 

fariam o mesmo. Alguns chegaram a criar hipoteticamente um plano de ação caso 

estivessem sendo escravizados naquela época. Um deles afirmou: “professor, se 

fosse comigo, eu usaria a própria ferramenta de trabalho para atacar o senhor de 

escravo”. Estas falas revelam que os alunos foram levados a imaginar aquele 

período e toda a opressão criada pela escravidão. 

A discussão sobre os furtos realizados pelos negros levantou a problematização: 

eles eram criminosos por furtarem? Ou eles estavam apenas compensando a 

injustiça da condição a que eram colocados? Os alunos discutiram sobre a injustiça 

da lei, que legalizava a escravidão e por que não podemos considerar como algo 

condenável.  

Além disso, o professor realizou algumas comparações com o racismo atualmente, 

como os negros ainda são vistos por alguns membros da Polícia Militar, como são 

representados pelos meios de comunicação e como isso gera a ideia de 

marginalidade, construída desde o período da escravidão. Assim, buscou-se 

descontruir a ideia de furto como criminalidade e construir a visão de furto como 

resistência, naquele período. 

Em relação ao tópico seguinte, o aborto como forma de resistência, o professor 

levantou a problematização: muito se diz sobre a inserção da mulher no mundo do 
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trabalho, mas que mulher? A branca ou a negra? Esta última sempre trabalhou 

“fora”? A discussão girou em torno da mulher negra sempre trabalhando como 

faxineira, como escrava sexual e os reflexos hoje destas situações impostas. 

As fugas e a formação de quilombos foram as últimas partes a serem lidas e 

discutidas. Na ocasião o professor citou a presença de alguns quilombos no estado 

do Espírito Santo e um pouco da vivência das comunidades quilombolas hoje. O 

professor localizou geograficamente alguns pontos do estado em que se encontram 

estas comunidades, apontando que tem um roteiro turístico como forma de 

contribuição na renda das mesmas, o que despertou a curiosidade de alguns alunos 

em conhecê-las. 

 

5.5.4 Aula 3 

 

As aulas anteriores ocorreram nas aulas de História, já esta foi desenvolvida na aula 

de Artes. Trata-se de uma atividade de ordem mais prática, onde a proposta é que 

os alunos realizassem ilustrações que representassem as formas de resistência 

discutidas na aula anterior.  

Para isso, os alunos foram divididos em grupos, onde cada um tinha como tema 

uma forma de resistência negra discutida na aula anterior. Em uma folha A4, o 

desenho era livre, desde que não fugisse do tema proposto. 

Durante o desenvolvimento da atividade, a perspectiva dialógica se fez presente, 

pois necessariamente os alunos discutiam sobre o tema para assim construírem 

coletivamente a ilustração. Este processo é importante para que se evite qualquer 

construção vertical de aprendizagem, impossibilitando o alcance da libertação dos 

sujeitos envolvidos. (Freire, 2005, p. 101). 

A mesma atividade foi desenvolvida nas duas turmas e os temas divididos em 

ambas. Assim, ao final tínhamos duas ilustrações de cada tema. A que melhor se 

aproximava do tema proposto veio a compor o material educativo posteriormente, 

pois até o momento ele trazia as formas de resistência somente por meio de textos, 

sem imagens. 
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Figura 2 – Assassinato de senhores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na ilustração de Walerrandro, aluno da turma 8º ano A 

 

5.5.5 Aula 4 

 

Nesta aula, o tema era a escravidão no Espírito Santo. O objetivo era contextualizar 

e discutir algumas características da escravidão nesta Província, de forma a 

aproximar os alunos da realidade local a respeito deste período da História e 

contextualizar melhor a Insurreição de Queimado e o momento em que o estado 

passava naquele momento quando ao tratamento para com os negros. 

Utilizou-se o segundo capítulo do produto educacional para trabalhar o tema com os 

alunos. Cada aluno recebeu uma cópia do texto do capítulo e assim o professor 

iniciou a aula com uma problematização: Você sabe como era a escravidão no 

Estado do Espírito Santo? Você consegue imaginar quantos negros desembarcaram 

no ES? Para onde iam? Como viviam aqui? 

Realizou-se uma leitura coletiva e dialogada do texto integral do segundo capítulo. 

Durante a leitura, os alunos demonstraram dificuldade de compreensão em relação 

a alguns trechos. Devido a isso, o pesquisador alterou estas partes, de modo que 

tornasse o texto mais didático e acessível ao público alvo. 

Exemplo disso é o parágrafo que trazia o texto: 
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Em meados dos anos 1840 houve um aumento no número de 
quilombos no Espírito Santo, o que provocou reações do governo 
provincial, como a batida e destruição de um quilombo de dezoito 
casas e setenta negros. Na ocasião, alguns negros foram mortos. 

Ele foi substituído pelo texto: 

Em meados dos anos 1840 houve um aumento no número de 
quilombos no Espírito Santo, o que provocou reações imediatas do 
governo provincial para combatê-los. Neste mesmo período, o 
governo realizou a batida e destruição de um quilombo de dezoito 
casas na região de Aracruz, onde viviam cerca de setenta negros. Na 
ocasião, alguns deles foram mortos pela polícia. 

Uma problematização que surgiu durante a aula foi em relação à faixa etária dos 

negros escravizados. O professor questionou aos alunos: Que idade você imagina 

que tinham os negros escravizados? Você os imagina mais velhos ou mais novos? 

Por quais motivos? 

As respostas foram variadas e muitos alunos disseram que não tinham noção da 

idade média. Alguns arriscaram a dizer que eles eram jovens, porque possivelmente 

os mais velhos não aguentariam o trabalho escravo.  

Esta problematização foi levantada antes da leitura do trecho do capítulo em que 

afirma: 

Como boa parte da população negra se espalhava por terras 
isolados e pontos pesqueiros, muitos negros não eram contabilizados 
nos levantamentos de censo populacional. Por volta de 1872, a 
maioria dos negros escravizados eram jovens com menos de 20 
anos, sendo que 43,6% eram crianças e adolescentes com menos de 
16 anos. Como o total da população negra e da população de 
pessoas escravizadas era o mesmo, constata-se que não havia na 
Província escravos brancos. 

 

Após esta leitura, os alunos demonstraram surpresa ao tomarem conhecimento de 

que a maioria dos negros escravizados tinha a mesma idade que eles possuem 

hoje. Como as turmas possuem muitos alunos negros e pardos, alguns chegaram a 

afirmar que provavelmente seriam escravizados se estivessem vivendo naquela 

época. Assim, os alunos fizeram o exercício de empatia, ao imaginar que não 

estariam brincando, estudando, namorando como fazem hoje, mas estariam 

trabalhando forçadamente para senhores brancos. 
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5.5.6 Aula 5 

 

A contextualização da escravidão no Brasil e no Espírito Santo foi o pano de fundo 

para introduzir as discussões sobre a Insurreição de Queimado, iniciadas nesta aula. 

O professor iniciou retomando as discussões sobre resistência negra na escravidão 

e levantou a problematização inicial: Você conhece algum movimento de resistência 

dos negros no Espírito Santo? Como os negros reagiam à escravidão no ES? Você 

já ouviu falar na Insurreição de Queimado? Do que se trata? 

Nesta aula foram discutidos três tópicos do terceiro capítulo do produto educacional: 

a Freguesia de São José de Queimado, a construção da Igreja e a revolta. O último 

tópico, que trata do julgamento e da punição foi desenvolvido na aula seguinte. 

Como nos capítulos anteriores, os alunos realizaram uma leitura coletiva e dialogada 

do texto, com intervenções do professor, de forma a levantar algumas 

problematizações necessárias para ampliar a discussão e compreensão. 

No primeiro tópico, o professor destacou a importância do Rio Santa Maria para a 

capital do Espírito Santo, desde o século XIX, não somente hoje, já que este rio é a 

principal fonte de água potável residencial e industrial. Além disso, o professor 

localizou geograficamente a Vila de Queimado aos alunos, através do Mestre Álvaro 

como referência. O ponto central deste tópico é a importância da Vila na época, 

como ponto de recepção dos produtos agrícolas produzidos no interior, por isso seu 

rápido crescimento econômico e populacional. 

Tal crescimento foi a ligação para tratar da construção da Igreja, justificada pelo 

aumento do número de moradores e importância da Vila para a região. Neste tópico, 

os alunos demonstraram incompreensão de alguns textos ou algum tipo de dúvida, o 

que revela ausência de maior clareza na construção do texto. Assim, parte dele foi 

alterada para a segunda versão do produto educacional. 

Um dos parágrafos estava grande e com ausência de algumas informações, algo 

sinalizado pelos próprios alunos durante a leitura e discussão. Este trecho dizia: 
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O padre João Clímaco, que fez a defesa dos escravos, fez crer que 
Frei Gregório firmou um compromisso com os negros escravizados 
que contribuíssem com a edificação da igreja a libertação da 
condição de escravos, ao final da obra. Já Afonso Cláudio afirma que 
não é possível chegar à conclusão que o frei prometeu a alforria aos 
negros escravizados, pois ele era covarde. Em meio a esta 
discussão, não se pode concluir se o frei prometeu ou não a alforria, 
por ausência de mais dados históricos. 

Este trecho foi substituído por novo texto, dividido em dois parágrafos: 

O padre João Clímaco, um defensor dos escravos do Espírito Santo 
na época fez crer que Frei Gregório prometeu aos negros 
escravizados a carta de liberdade ao final da obra. Com isso, eles 
trabalhavam dia e noite, nos horários em que não estavam 
trabalhando para os senhores, para alcançar a sonhada liberdade, 
empregando todos os esforços necessários para isso.  
Já Afonso Cláudio afirma que não é possível chegar à conclusão que 
o frei prometeu a alforria aos negros escravizados, pois ele era 
covarde. Em meio a esta discussão, não se pode concluir se o frei 
prometeu ou não a alforria, por ausência de mais dados históricos. 

O novo texto traz as ideias de uma forma mais clara e didática, além de conter mais 

informações que o texto anterior, acrescentadas em decorrência de dúvidas 

levantadas pelos alunos em aula. 

O tópico destinado a trabalhar a revolta em si continha algumas ideias repetitivas e 

alguns termos acadêmicos que não fazem parte da realidade dos alunos do Ensino 

Fundamental e por isso foram suprimidos da versão final do material educativo. 

O professor finalizou a aula com uma problematização, que seria discutida na aula 

seguinte: O que pode ter acontecido com o frei? Quem você imagina que sofreu 

punições? Os negros ou o frei? Ou os dois? Por quais motivos?   

Os alunos estavam desejosos de discutirem a questão, mas o tempo da aula chegou 

ao fim e o professor somente indicou que eles deveriam pensar a respeito para 

realizar esta discussão na próxima aula. Este interesse em continuar a discutir o 

assunto representa o trabalho realizado com base na Pedagogia da Libertação, 

onde Freire afirma que a curiosidade deve ser trabalhada a todo momento no 

processo de ensino, através da problematização e do diálogo, pois “o que importa é 

que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos” (FREIRE, 2011, 

p. 83). 
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5.5.7 Aula 6 

 

Como continuidade da parte teórica sobre Insurreição de Queimado construída no 

terceiro capítulo do produto educacional, nesta aula trabalhamos o tópico julgamento 

e punição dos negros. 

O professor iniciou com a problematização colocada no final da aula anterior, antes 

da continuação da leitura dialogada do texto. A principal hipótese colocada pelos 

alunos foi a de que Frei Gregório tinha sido punido pela suposta promessa. Um 

pequeno grupo afirmou que dificilmente ele seria punido, já que era branco e 

católico, diferente dos negros, que eram vistos como vagabundos e violentos e por 

isso deveriam ser julgados. 

O trecho do texto que mais chamou a atenção dos alunos foi o da condenação de 

Chico Prego. O relato de horror evidenciado no trecho da obra de Afonso Cláudio 

causou espanto e revolta aos alunos, que prontamente consideraram a ação injusta 

e muito cruel.  

Assim, o professor encerrou a aula com uma problematização final: A decisão da 

justiça foi de ordem racista? Por quais motivos? A justiça era em algum momento 

justa com os negros? Alguém mais deveria ser julgado?   

Esta questão despertou o interesse dos alunos para a atividade da aula da quarta-

feira seguinte, um júri simulado, onde o réu seria o Frei Gregório e não os negros, 

como ocorreu na época. 

Esta atividade não estava prevista no cronograma, mas como “a tarefa da escola é 

envidar todos os esforços e fazê-la [a criança] avançar nessa direção, desenvolver 

nela aquilo que em si não está suficientemente desenvolvido” (Vygotsky, 2010b, p. 

481), todos acolheram a ideia de discutir através desta metodologia um pouco mais 

do caso.  

O professor, nesta mesma aula, dividiu cada turma em dois grupos. Um que deveria 

acusar o vigário e outro que deveria defendê-lo, além de duas pessoas para julgar e 

outra para ser o próprio Frei Gregório. Aos alunos foi dado o prazo de uma semana 

para estudarem mais sobre a Insurreição de Queimado e prepararem os argumentos 
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e a caracterização para o dia do júri. 

 

5.5.8 Aula 7 

 

No tempo em que os alunos se preparavam para o júri simulado, o professor propôs 

uma atividade avaliativa aos alunos em forma de perguntas. Foram seis perguntas 

ao total e os alunos poderiam responder em duplas, para que assim pudessem 

discutir com outros colegas o desenvolvimento das respostas. No total, foram 18 

respostas, sendo que 36 alunos responderam a atividade. 

Esta atividade está como sugestão no produto educacional, no capítulo 3. Alguns 

alunos demonstraram dificuldade em responder a algumas perguntas e por isso elas 

foram reformuladas após a aplicação da atividade. 

A primeira pergunta era: Como ocorreu o plano de conquista de liberdade por parte 

dos negros escravizados? Durante o desenvolvimento da atividade, alguns alunos 

apontaram certa incompreensão sobre o objetivo da pergunta.  

 

Gráfico 1 – Pergunta 1 da atividade avaliativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Das 18 respostas entregues, 9 alunos responderam parcialmente a pergunta, 6 

conseguiram desenvolver de forma ampla e 3 fugiram do assunto e responderam 

com outras informações em relação ao que foi proposto. Um das duplas de alunos 
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que respondeu parcialmente, colocou como resposta: “fazendo a Igreja”. Outra 

afirmou: “eles se juntaram em volta da Igreja e esperavam que fossem libertos”. 

Respostas como estas foram avaliadas como parciais por que não abordavam de 

forma ampla todo o plano e organização para que a liberdade fosse alcançada. 

Como muitos alunos não conseguiram desenvolver bem tal resposta, decidimos 

alterar o texto da pergunta no material educativo. Sendo assim, a nova questão é: “O 

que os negros escravizados fizeram em Queimado para alcançar a liberdade?”  

A segunda pergunta trata da suposta promessa do vigário aos negros. A formulação 

inicial e que foi proposta aos alunos era: “Quais são as três versões existentes a 

respeito da suposta promessa do Frei Gregório? Alguma lhe parece ser ingênua?”.  

 

Gráfico 2 – Pergunta 2 da atividade avaliativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Pelo gráfico, podemos observar que mais alunos tiveram dificuldade em responder 

de forma mais completa a esta questão. Em sala, muitos questionaram a respeito do 

que poderia ser algo ingênuo, como a promessa poderia ser ingênua ou o que falar 

sobre a suposta promessa.  

Assim, reformulamos a questão para: “Quais são as versões existentes a respeito da 

promessa do Frei Gregório? Qual versão você considera mais provável de ser 

verídica?” 
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A terceira questão era: “Havia um plano de organização por parte dos negros 

escravizados durante a Insurreição? Ou eles foram somente levados pela dor da 

opressão vivida?” O objetivo era verificar se os alunos compreenderam que a 

Insurreição de Queimado, a revolta e a liberdade conquistada por alguns não foi algo 

construído verticalmente, pelos brancos ou simplesmente realizado de forma 

impulsiva pelos negros, mas que foi toda uma articulação que os movimentou.  

A avaliação demonstrou que as respostas foram diversas e um equilíbrio entre as 

respostas avaliadas como parcialmente, as corretas e as incorretas, como 

demonstra o gráfico X. 

 

Gráfico 3 – Pergunta 3 da atividade avaliativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A avaliação da atividade não ocorreu somente pela correção das respostas, mas 

também pelos questionamentos levantados pelos alunos em sala de aula. Em 

relação à questão, alguns apontaram dúvidas quanto ao que se refere ser levado 

pela dor da opressão vivida. 

Dada as avaliações realizadas, a nova formulação da pergunta foi colocada como: 

“Havia um plano de organização por parte dos negros escravizados durante a 

Insurreição? Como ocorreu esta organização?” 

A questão 4 exigia uma reflexão e comparação entre duas realidades, a atual e da 

época em que ocorreu a Insurreição de Queimado. A pergunta era: “Todo camburão 
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tem um pouco de navio negreiro” (O Rappa). Pode-se afirmar que a repressão 

policial à Insurreição de Queimado foi uma ação de caráter racista? Por quê?” 

Grande parte dos alunos respondeu somente que sim, porque eles eram negros. Na 

ausência de um desenvolvimento que explicitasse o motivo de ser negro significava 

uma associação direta a criminalidade e marginalidade, tais respostas foram 

avaliadas como parciais. O gráfico 4 aponta que quase a metade das respostas 

foram avaliadas como parciais, justamente por que elas trazem a construção da 

resposta sem uma problematização e um olhar ampliado das representações do 

negro pela polícia, o que motiva em muitas situações a repressão militar. 

 

Gráfico 4 – Pergunta 4 da atividade avaliativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Ainda assim, essa pergunta permaneceu no produto educacional, sem muitas 

alterações. Como se trata somente de uma sugestão de atividade, pode ser que em 

alguns contextos, o professor possa trabalhar de forma mais ampla tal questão e os 

alunos desenvolverem melhor. Não se trata de uma questão que aborda a temática 

central desta pesquisa. Devido a isso, os professores não focaram para que os 

alunos desenvolvessem bem a resposta. 

De forma semelhante à questão anterior, a pergunta 5 aborda o racismo, mas não 

em relação a polícia, mas em relação a justiça da época. A questão era: “Houve 

racismo por parte dos juízes que julgaram os envolvidos na Insurreição de 

Queimado? Por quê?”  
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Com um pouco mais de acertos do que na questão anterior, como demonstra o 

gráfico 5, não avaliamos como necessidade alterar o modo como a questão foi 

formulada.  

 

Gráfico 5 – Pergunta 5 da atividade avaliativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Por fim, a questão 6 foi a que mais causou surpresa na avaliação. A grande maioria 

dos alunos respondeu de forma satisfatória e ampla a questão. Nenhuma resposta 

foi considerada incorreta, como aponta o gráfico 6 e somente uma dupla não 

respondeu. Isto porque, um dos alunos da dupla passou mal e teve que sair mais 

cedo da aula e o outro aluno não deu continuidade a atividade. 

Esta questão traz: “Por que Chico Prego é considerado o maior símbolo da luta do 

movimento negro no Espírito Santo?”. O texto do capítulo 3, trabalhado com os 

alunos traz referências a Chico prego em mais de um momento, o que contribuía 

para o debate e desenvolvimento da resposta. 
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Gráfico 6 – Pergunta 6 da atividade avaliativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Das 17 respostas entregues, 15 desenvolveram bem a questão proposta, ou seja, 

cerca de 88%, uma média muito mais alta que todas as questões anteriores. 

Durante a aula, os alunos comentaram que acharam muito interessante a história e 

o envolvimento de Chico Prego na Insurreição de Queimado e que isso despertou a 

atenção no conhecimento de quem foi e do que fez esta liderança da revolta de 

Queimado. 

Uma das duplas respondeu: “Porque ele foi um revolucionário, corajoso, que lutava 

pelos seus ideais”. Outra afirmou em sua resposta: “Porque ele foi um dos 

insurgentes que morreu no julgamento, lutando contra a escravidão”. Outros 

destacaram o sofrimento de Chico Prego após o julgamento, através dos açoites, 

humilhações e do enforcamento em praça pública, o caracterizando como um 

grande herói. Outros focaram mais na luta desta liderança durante a revolta, dando 

destaque aos gritos de liberdade ao entrar na Igreja e às suas características, como 

homem frio, forte e destemido. 
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5.5.9 Aula 8 

 

A última aula do módulo teórico pré-campo consistiu num júri simulado em que 

colocava o Frei Gregório como réu no julgamento após a Insurreição. 

Diferente do que ocorreu na época, os negros escravizados não foram julgados 

nesta atividade, mas a proposta é de que o vigário fosse julgado, dada a suposta 

promessa criada. A ideia de julgar o frei se deu pelos próprios alunos, na aula de 

discussão sobre o julgamento e punição dos negros envolvidos na Insurreição. 

Muitos alunos consideravam que a justiça errou ao não realizar tal julgamento, 

eximindo o Frei Gregório de qualquer participação ou culpa nas ações decorridas. 

Dessa forma, a proposta do júri foi lançada aos alunos, que acolheram a atividade. A 

turma foi dividida em: um grupo de defesa do vigário, um grupo de acusação, duas 

pessoas para compor o corpo de jurados e um aluno para representar o réu.  

Na aula, os alunos deveriam ir caracterizados de acordo com a representação a qual 

estaria inserido. Os jurados foram vestidos de um modo mais formal, o padre com 

uma camisa social preta e um colarinho branco para formar a clergyman clerical, o 

grupo de defesa foi vestido com trajes comuns, representando a população branca e 

católica e o grupo de acusação foram com roupas velhas e rasgadas, representando 

a exclusão dos negros escravizados. 

Figura 3 – Júri simulado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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O Tribunal abriu a sessão do júri e leu brevemente a acusação do réu e o motivo da 

audiência. Deu a palavra ao réu, que tinha 5 minutos para se defender. Logo após, o 

juiz deu o tempo de 5 minutos para os grupos de defesa e de acusação organizarem 

os argumentos a serem expostos. 

Primeiro o grupo de acusação fez uma exposição de cerca de 5 minutos, em que  

ambas as turmas fizeram um discurso com forte carga emocional, de modo a tentar 

convencer os jurados a punirem o vigário.  

O grupo de defesa apresentou seus argumentos por cerca de 5 minutos, assim 

como o grupo anterior. Na turma 8º A, o grupo salientou a falta de provas e 

documentos de que o frei tivesse prometido a liberdade aos negros e que por isso 

ele deveria ser absolvido. Já na turma 8º B, o grupo adotou o caminho de 

culpabilização dos negros, como aqueles que queriam criar a revolta e tramaram 

formas para tal, como forjar a promessa do frei. 

Nas duas turmas, os argumentos acabaram gerando um clima de debate, que fez 

com que os jurados abrissem mais tempo para os grupos argumentarem e 

replicarem as ideias apresentadas.  

No momento final, de sentenciar o julgamento do réu, os jurados tiverem decisões 

diferentes nas duas turmas. Na turma 8º A, os jurados absolveram o Frei Gregório, 

justificando que o grupo de defesa argumentou melhor. Ou seja, não levou em 

consideração os fatos em si, mas a retórica desenvolvida pelos grupos. Na turma 8º 

B, os jurados decidiram que o Frei seria enviado para outra cidade, longe de todos, e 

que os negros não seriam nem punidos nem julgados a nenhum momento.  

 

5.5.10 Aula 9 

 

Com toda a discussão teórica realizada sobre a Insurreição de Queimado, 

programamos a aula de campo, que foi realizada dia 29 de agosto de 2017, terça-

feira. 

Na semana anterior, os professores entregaram o termo de responsabilidade aos 
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alunos menores de 18 anos para que os pais autorizassem a saída e assumissem o 

compromisso em relação à participação na aula de campo. Na ocasião, foram dadas 

todas as orientações aos alunos quanto a participação na aula, como possíveis 

observações, vestuário mais adequado, alimentação e horários. Frisamos ainda que 

se trata de uma aula de campo, não de um passeio, pois se deve evitar a saída a 

campo somente como passeio ou mera visita, pois elas precisam ter um significado 

para o aluno, de modo a gerar reflexão e criticidade ao mesmo, possibilitando sua 

ação no mundo. (MUNHOZ, 2013, p. 13). 

No dia da aula, dos 40 alunos que se dispuseram a ir, 38 compareceram. O ônibus, 

cedido pela Ceturb, atrasou 40 min e por isso o desenvolvimento da aula foi um 

pouco condensado. 

O professor dividiu a aula, expositiva-dialogada, em quatro momentos e paradas em 

locais diferentes no Sítio Histórico de Queimado. Cada uma tinha um objetivo e 

observações e discussões a serem realizadas. 

 

5.5.8.1 Primeira parada 

 

Ao chegar ao Sítio Histórico de Queimado, a primeira parada estava localizada 

próximo ao desembarque, antes da ladeira de paralelepípedo que dá acesso às 

ruínas da Igreja. 

Neste momento, os alunos foram orientados quanto às demais paradas, às 

observações a serem realizadas, os registros e a atenção ao que estará sendo 

discutido. Nesta parada, o professor apontou para uma possível área onde existiam 

as casas dos moradores e o comércio local. 
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Figura 4 – Primeira parada da aula de campo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O professor levantou ainda uma problematização: quais motivos levaram ao 

despovoamento da região? A antiga vila deu lugar a que atualmente? Em meio a 

discussão realizada, o professor apontou para o fundo do vale localizado a direita, 

onde é possível visualizar o rio Santa Maria, estudado no módulo teórico e que 

servia como canal de transporte para os produtos vindos do interior. 

Após as observações e discussões, os alunos foram convidados a subirem a ladeira 

de acesso ao Sítio Histórico até a próxima parada. Estas paradas não consistem em 

uma sequência linear de visita ao local, mas apenas uma organização para uma 

melhor discussão dos pontos mais relevantes acerca do Patrimônio visitado.  

Não se trata de uma transmissão de conteúdos em cada parada, mas na 

apropriação do bem cultural, de forma a gerar uma visão crítica e libertadora sobre o 

Patrimônio. (CAMPOS, 2014, p. 47). 

 

5.5.8.2 Segunda parada 

 

No final da ladeira, encontra-se a segunda parada, de frente para as ruínas da 

Igreja, mas sem muita proximidade, por causa do risco de quedas. O professor 

alertou a todos de tal risco e assim iniciamos as discussões a respeito da História da 
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Igreja e do projeto e processo de revitalização e restauração das ruínas. 

O roteiro de exposição e discussão esteve concentrado nos seguintes tópicos: 

 A Igreja esteve em funcionamento até a década de 1940. 

 Até 1991, a Igreja apresentava todas as fachadas de pé. 

 1992: o Conselho Estadual de Cultura aprovou o tombamento da Igreja. 

 1999: A Prefeitura Municipal da Serra realiza um restauro emergencial, 

sustentando as paredes com cabos de aço, para assim, evitar quedas do que restou. 

 2011: O Conselho Municipal no Negro (Conegro), ligado à Secretaria de 

Direitos Humanos da Prefeitura Municipal da Serra, aprova o projeto do Sítio 

Histórico de Queimado. O projeto contaria ainda, com a edificação de um Núcleo 

Cultural. Tal projeto contaria com a participação do Governo Federal. 

 2015: doação do terreno pelo Sr. Carlos Larica. A Prefeitura Municipal da 

Serra tem o prazo de 5 anos para realizar a obra de restauração e revitalização do 

Sítio Histórico. 

 2015: Solicitação de tombamento do Sítio Histórico a nível federal. 

 

Figura 5 – Segunda parada da aula de campo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O professor expôs ainda, onde João da Viúva foi executado, num ponto exatamente 

em frente à Igreja e bem próximo de onde os alunos se encontravam. Levantamos 

ainda a problematização: vocês acham a distância longa até chegar a Queimado? 

Se de ônibus demorou, imagine o João da Viúva caminhando do Centro de Vitória 

até Queimado, sendo humilhado e açoitado. Os alunos fizeram um exercício de 
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imaginação e discutiram sobre as injustiças e opressões impostas a estes homens. 

Esta imaginação é um elemento importante na Educação Patrimonial, pois ele, o 

Patrimônio, carrega sentidos e significados que devemos aprender a ler. Não se 

trata de somente uma transmissão de conceitos e significados, como na perspectiva 

tradicional de ensino, mas de uma decodificação dos elementos culturais e 

históricos. (Horta; Grumberg; Monteiro, 1999, p. 7) 

 

5.5.8.3 Terceira parada 

 

Este momento foi realizado por trás das ruínas da Igreja, mas também de forma 

distanciada. De forma segura, os alunos puderam observar o interior da Igreja e o 

abandono da mesma, visualizando a parte estrutural, tamanho e imaginando o 

trabalho dos negros na construção da mesma. 

 

Figura 6 – Terceira parada da aula de campo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Alguns alunos perguntaram em qual parte o Frei Gregório se escondeu quando os 

negros entraram na Igreja, outros perguntaram que material foi utilizado na 

construção e outros questionaram ainda, por qual entrada da Igreja os negros 

adentraram. Nem todas as respostas tínhamos, mas a curiosidade dos alunos e as 
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discussões levantadas foram importantes para o diálogo e o desenvolvimento da 

aula. Isto porque “a Educação Patrimonial cria a possibilidade de reflexão, abrindo 

as mentes para uma nova postura, receptiva e que valoriza as riquezas que 

compõem a civilização” (Torres, 2015, p. 119). 

 

5.5.8.4 Quarta parada 

 

O último momento da aula de campo ocorreu no antigo cemitério da Vila de 

Queimado. Neste local, havia um túmulo aberto, mas sem ossadas, logo à direita da 

entrada do cemitério. Neste ponto, os professores pararam com os alunos para um 

diálogo, que se iniciou com a informação de que nada existia ali porque todo o 

cemitério foi saqueado logo que a vila fora abandonada. 

Os alunos observaram o local, o abandono e pichações presentes e discutiram 

sobre a ausência do poder público na preservação do local. 

Este último momento foi marcado pela discussão em torno do abandono do local de 

uma forma geral. Alguns lixos espalhados, matagal alto cobrindo as ruínas e 

cemitério; falta de pontos de apoio e recepção aos visitantes foram situações 

observadas e discutidas pelos alunos, que apontaram para necessidade de uma 

atenção maior do Poder Público com o Sítio Histórico, para que a preservação e 

manutenção ocorram de forma regular e prioritária. 

Neste ponto, verificamos que um dos objetivos da Educação Patrimonial foi 

alcançado, pois ela deve promover aos sujeitos participantes a possibilidade de 

interpretar e compreender o mundo em que eles estão inseridos (Flores, 2014, p. 88) 
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Figura 7 – Quarta parada da aula de campo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

5.5.11 Discussão Pós-Campo 

 

No dia seguinte a aula de campo, realizamos uma roda de conversa com os alunos 

que participaram do campo. Na ocasião, algumas questões foram levantadas como 

forma de avaliar coletivamente a aula anterior no Sítio Histórico de Queimado. 

Os alunos foram questionados sobre o que mais chamou a atenção na aula de 
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campo. Dos 33 alunos presentes, 20 disseram que o que mais gostaram foram das 

Ruínas da Igreja de São José de Queimado. O motivo principal exposto é que este 

patrimônio foi amplamente discutido e estudado nas aulas teóricas e os alunos 

estavam ansiosos para conhecê-la, verem de perto o que os negros construíram em 

busca de liberdade. 

Além das Ruínas da Igreja, o cemitério e o conteúdo trabalhado pelos professores 

foram citados por diversos alunos. A curiosidade epistemológica ficou evidenciada 

nesta discussão, pois os alunos retornaram às problematizações levantadas na aula 

de campo, como os motivos que levaram ao saqueamento do cemitério, o abandono 

do local pelo poder público e aos entraves para a execução do projeto de 

restauração e revitalização do Sítio Histórico. 

A estrada de acesso ao Sítio Histórico também foi citada, onde alguns alunos 

afirmaram tratar-se de um trajeto bonito, com belas paisagens, inclusive para 

fotografar, além de permitir perceber parte da distância percorrida por João da Viúva 

antes de ser executado. 

Outra questão levantada foi a respeito da importância em estudar a história dos 

negros no Espírito Santo. Foi questionado aos alunos: você considera importante? 

Foi gerado um amplo debate, com respostas e visões diversas sobre o assunto. 

Muitos alunos afirmaram que é importante estudar a História do Espírito Santo, 

porque devemos saber o que ocorreu aqui em relação à escravidão, como viviam os 

negros, quais foram suas lutas, o que eles faziam e o que aconteceu com os negros 

do Espírito Santo durante a escravidão.  

Os alunos disseram que há muitos fatos históricos importantes no estado e que 

precisamos conhecer, para estarmos mais informados, ter mais conhecimento e 

assim refletir sobre a vida dos negros. Outro aluno afirmou ainda que não podemos 

esquecer o que foi a escravidão e a história nos permite isso. 

Outro grupo de alunos salientou esta importância para que se efetive a luta contra o 

racismo, a partir do momento em que estudamos o que foi a escravidão e os 

movimentos de luta dos negros por liberdade. Um aluno frisou que este estudo 

reforça a importância de respeitarmos o outro e acabar com o preconceito. 
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Este diálogo levantou outra discussão: Você acha que a história dos negros no 

Espírito Santo é preservada e valorizada? Alguns alunos afirmaram que sim, e as 

justificativas foram de que há festas e museus em referência à população negra no 

estado e as escolas ensinam a temática. Questionamos quanto a forma como é 

ensinado e alguns alunos disseram que nem todas as escolas trabalham o assunto 

como deveriam e outros disseram que este trabalho é suficiente para conhecer a 

história dos negros.  

Um aluno afirmou que somente algumas pessoas valorizam a história dos negros e 

quando questionado, disse que geralmente as próprias pessoas negras ou aquelas 

que estudam  respeitam esta história. 

Outros alunos, a grande maioria, discordaram sobre esta preservação e valorização. 

Uma aluna afirmou que “o mundo de hoje as pessoas não valorizam o que o povo 

africano sofreu e com tudo isso o preconceito ainda rola”, ideia compartilhada por 

outro aluno, que afirmou que ainda hoje há escravização e matança do povo negro, 

o que segundo ele, comprova que não há respeito e valorização da história e cultura 

dos negros.  

Outros alunos disseram que, diferente dos colegas que afirmaram que a escolas 

trabalham a história dos negros do Espírito Santo, fala-se pouco de tal assunto e as 

pessoas não conhecem o que aconteceu na escravidão no Estado. Um aluno 

afirmou ainda, que muitas pessoas só se lembram da história dos negros no dia da 

consciência negra. Tal afirmação é importante para problematizar a forma como está 

data está sendo trabalhada nas escolas. De forma isolada e pontual ou como um 

processo educativo? 

Por fim desta discussão, um aluno afirmou que muitas pessoas não ligam para esta 

valorização. Quando questionado sobre os motivos, o mesmo disse que pessoas 

brancas não têm interesse em falar sobre os negros e a maioria das autoridades é 

branca, o que impede o desenvolvimento de um trabalho visando tal valorização. 

Os alunos foram questionados sobre o que mais lhes chamou a atenção ao estudar 

sobre a Insurreição de Queimado. Dois alunos apontaram para o sofrimento dos 

negros escravizados, a ausência de liberdade, as dificuldades e injustiças. Porém, a 

grande maioria dos alunos destacou os aspectos afirmativos relacionados à questão 
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étnico-racial.  

O aspecto mais relatado e discutido foi o da luta pela liberdade, onde os alunos 

afirmaram que a organização dos negros para alcançar a liberdade foi algo muito 

interessante e que eles não tinham conhecimento até então. 

Um grupo de alunos mencionou a construção da Igreja, a história da mesma e a 

forma como ela se encontra atualmente como elementos mais evidentes no estudo 

da temática. Além de outros aspectos pontuais, como o tamanho da Igreja, o local 

onde ela se encontra etc. 

Estes aspectos evidenciam a contextualização dos bens culturais, fundamento 

importante da Educação Patrimonial, além de contextualizar os motivos pela sua 

preservação ou não, a história envolvida em tal bem patrimônio e as possibilidades 

de conhecimento que ele pode proporcionar. (CAMPOS, 2014, p. 50) 

Um aluno mencionou a “história em que os escravos passaram e as resistências”, 

justificando que para ele falar de negros escravizados se tratava somente de dor e 

sofrimento. Este comentário abriu novamente a discussão em torno revolta em si 

ocorrida em Queimado, onde alguns alunos apontaram como um dos elementos 

mais importantes estudados na intervenção pedagógica. 

Ao final desta discussão, um aluno citou as lideranças do movimento como o que 

mais lhe chamou a atenção, principalmente Chico Prego.  

Para finalizar a discussão pós-campo, perguntamos se eles pudessem mudar 

alguma coisa na visita, o que mudariam? Teve algo que eles não gostaram? O quê? 

Alguns afirmaram que o tempo de permanência no local foi curto e que a saída foi 

tardia da escola, mas que entendiam o fato do atraso do ônibus. Mesmo assim, não 

deixaram de apontar para o prejuízo no aproveitamento da aula de campo devido a 

este problema. Uma aluna aproveitou e afirmou que mais alunos da escola deveriam 

ter ido, pois o tema é importante e visitar locais como esse contribui muito no 

conhecimento de todos.  

Um aluno disse que não iria e não indicaria a visita ao cemitério, pois não acha um 

local adequado para visitação e aula. Outros dois alunos já discordaram e acharam 

interessante a visita e os conteúdos trabalhados nesta parada, mas que sentiram 
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falta de mais túmulos e ossos no cemitério, pois ele estava descaracterizado. 

Alguns alunos relataram o excesso de camisinhas espalhadas em alguns pontos do 

Sítio Histórico, especialmente no interior do cemitério e isso gerou um incômodo 

muito grande. Aproveitamos para discutir novamente a questão do abandono por 

parte do Poder Público e por isso o local acaba sendo mal utilizado.  

Por fim, os alunos disseram que gostariam de retornar ao local após o processo de 

restauração, sem riscos e abandono. Afirmaram ainda que, esta obra deveria ocorrer 

de forma urgente, pois o tempo está passando e muitas pessoas estão deixando de 

visitar e conhecer essa parte da nossa história. 
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6 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Um dos objetivos específicos desta pesquisa é criar um material educativo que 

contemple a história da Insurreição de Queimado, bem como elementos do Sítio 

Histórico de Queimado, com informações, atividades e propostas didáticas, à luz da 

Pedagogia da Libertação.  

Este material educativo foi produzido em regime de colaboração com os sujeitos 

participantes da pesquisa, no caso alunos e professores da EMEF “Antário 

Alexandre Theodoro Filho”, como discutido no capítulo anterior. Não se trata de um 

produto final, a ser apresentado somente ao fim da pesquisa, mas de algo que foi 

produzido durante o processo de pesquisa, podendo ser reformulado ou adaptado 

de acordo com as realidades a ser utilizado. 

O público alvo do produto educacional são os professores, ele foi produzido com 

atividades, orientações e elementos gerais a respeito da temática pesquisada. 

Porém, pode ser utilizado diretamente com os alunos, como ocorreu durante a 

aplicação do material na EMEF “Antário Alexandre Theodoro Filho”. 

O produto tem o formato digital, com imagens, textos, atividades educativas e 

informações diversas, mas a formatação permite a impressão e reprodução para 

utilização com fins educativos, desde que citada a fonte. 

 

6.1 VALIDAÇÃO 

 

O produto foi validado com os sujeitos participantes da pesquisa, em dois 

momentos: um com os alunos e outro com os professores. A primeira validação 

ocorreu com os alunos participantes durante o desenvolvimento das atividades 

sobre a temática e a aplicação do material em sala, além da discussão pós-campo. 

A segunda validação foi realizada com professores de áreas diversas, por meio de 

uma avaliação do produto e do instrumento de validação do mesmo. 
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Dessa maneira, garante-se a validação do produto educacional, seu uso em 

planejamentos de ensino e o acesso livre a todos os interesses no uso e apropriação 

do material educativo produzido, não o tornando somente algo a ser aplicado para 

fins de produção acadêmica e depois deixado de lado como proposta educativa, 

mas que ele seja incorporado de algum modo ao sistema educacional. 

O instrumento de validação utilizado pelos professores refere-se ao modelo proposto 

por Guimarães e Giordan (2012). Este modelo foi construído para validar sequências 

didáticas em áreas diversas e em diferentes formas de ensino. Porém, adequamos 

este instrumento de validação ao material educativo sobre a Insurreição de 

Queimado. Tal proposta indica uma validação criteriosa que permite que se avalie o 

material de forma ampla e sob diversas perspectivas (Guimarães e Giordan, 2012, p. 

11). 

A validação pelos professores ocorreu no período entre 30 de outubro e 05 de 

novembro de 2017, por meio virtual e presencial. Apresentamos a pesquisa e seus 

objetivos aos participantes, assim como uma cópia do produto a cada um, além de 

uma exposição dos procedimentos de avaliação do material, através do instrumento 

de avaliação. Ao total, oito professores participaram da validação, sendo 

profissionais de diversas áreas: Língua Portuguesa, Geografia, História, Sociologia e 

Filosofia. 

O instrumento de validação é composto por 20 itens, dispostos em quatro 

dimensões de avaliação. Sendo: grupo A – Estrutura e Organização, Grupo B – 

Problematização, Grupo C – Conteúdos e Conceitos e Grupo D – Método de ensino 

e avaliação. 

O professor participante deveria avaliar cada item com uma nota de 1 a 5. Como 

critério de avaliação, estabelecemos a nota 4 como corte para intervenções junto ao 

produto educacional. Esta média foi estabelecida como alta para um maior rigor em 

possíveis alterações. Todos os vinte itens avaliados tiveram uma média acima de 4, 

o que não provocou a necessidade de uma intervenção mais efetiva do material 

proposto. 
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Gráfico 7 – Estrutura e Organização do material educativo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O primeiro grupo de avaliação teve todos os itens com médias entre 4,3 e 5,0. O 

item A3, que se refere a “adequação do tempo segundo as atividades propostas e 

sua executabilidade”, onde dois professores avaliaram com nota 3, três professores 

avaliaram com nota 4 e outros três avaliaram com nota 5. Como o material pode ser 

utilizado de diferentes formas e em diferentes realidades, utilizando-se de tempo e 

espaço adequados a cada contexto, compreendemos que a proposta está adequada 

em sua aplicabilidade. 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

A1 A2 A3 A4

Grupo A - Estrutura e Organização

1

2

3

4

5



97 
 

 

 

Gráfico 8 – Problematização do material educativo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A segunda dimensão se refere à problematização do produto. Para isto, Guimarães 

e Giordan (2012) propõem seis itens de avaliação, cujos dados estão apontados no 

gráfico 8. 
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Gráfico 9 – Conteúdos e conceitos do material educativo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O grupo C busca avaliar os conceitos e conteúdos propostos.  Cinco itens compõem 

tal dimensão, sendo que em uma, C5, todos os professores avaliaram com conceito 

cinco.  
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Gráfico 10 – Método de ensino e Avaliação do material educativo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O último aspecto avaliatório se refere aos métodos de ensino e avaliação do 

material, que assim como os outros, nenhum item obteve média abaixo de 4.  

Esta etapa da construção do produto educacional foi importante para validar o livro 

de forma coletiva pelos pares e não como um material educativo a ser somente 

apresentado aos professores, de modo verticalizado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar a educação para as relações étnico-raciais no Brasil consiste num desafio 

constante frente a uma estrutura de ensino historicamente conservadora, classista e 

racista. Reflexões, teorizações e práticas que visem superar esta lógica de ensino 

são necessárias e urgentes no atual contexto sócio-histórico da realidade brasileira. 

Tal superação não ocorre de forma imediata, mas por meio de um firme e 

consistente trabalho educativo focado nas ações de afirmação da população negra e 

não nas representações de dor e inferiorização. 

Para isto, o Pensamento Decolonial foi importante neste trabalho para traçar uma 

linha de investigação e problematização que busque criar outras percepções sobre a 

negritude brasileira, suplantando a ideia de um discurso universal proposto pela 

modernidade científica europeia, visto que as questões étnico-raciais na América 

Latina e, sobretudo no Brasil, possuem contornos e características distintas de 

outras partes do planeta. 

O objetivo da pesquisa era desenvolver uma prática pedagógica sobre a Insurreição 

de Queimado, de forma a construir um material educativo com este tema. De forma 

coletiva e com base nos pressupostos de Freire e Vygotsky, tal prática foi construída, 

aplicada e validada por alunos e professores da escola envolvida.  

A pesquisa foi capaz ainda, de alcançar o objetivo específico de pensar modos de 

discutir possibilidades de uma educação antirracista a partir do referencial teórico 

proposto, aplicando a lei nº 10639/2003, trabalhando a temática referente às 

questões étnico-raciais de modo que supere qualquer ação didática pontual e 

isolada, sem refletir e/ou problematizar sobre a história e cultura afro-brasileira. 

Através do desenvolvimento desta intervenção pedagógica, podemos apresentar 

formas de trabalho sobre a referida temática de forma ampla, concisa e que 

possibilite uma continuidade constante do debate levantado. 

O objetivo específico de sistematizar e discutir as principais referências teóricas 

sobre a Insurreição de Queimado foi alcançado através do capítulo 5 e de 
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discussões tomadas nos capítulo seguinte. O levantamento das referências 

existentes e a relação entre elas foi importante para o embasamento da proposta 

pedagógica aplicada posteriormente. 

As discussões teóricas e a aplicação da proposta pedagógica permitiram uma 

criação e uma readequação do material educativo pensado inicialmente, que 

ocasionou no que chamamos de produto educacional. Este material ficará disponível 

no formato digitalizado na página do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades, de modo aberto e gratuito, para que possa contribuir para posteriores 

trabalhos educativos a respeito da temática, discussões acadêmicas e 

fortalecimento da base bibliográfica do tema abordado. 

A metodologia proposta de intervenção pedagógica com princípios colaborativos 

sustentou o desenvolvimento do plano de ação para o estudo da temática com os 

sujeitos participantes. A articulação entre a metodologia e os pressupostos teóricos 

foram importantes para um resultado fecundo e consistente dos objetivos 

estabelecidos. 

A criação do livro “Negro e Resistência: proposta educativa sobre a Insurreição de 

Queimado” consistia como um objetivo específico, atingido ao final da pesquisa, 

permeado pelas diferentes metodologias de ensino propostas, fundamentando de 

forma mais ampla sua aplicação e sugerindo outros modos de pensar a Insurreição 

de Queimado pelo viés do trabalho educativo. 
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APÊNDICE B– TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

Menores participantes da pesquisa 
 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

 Pesquisadora responsável: Emanuel Vieira de Assis; Instituição de origem: Instituto Federal do 
Espírito Santo - Endereço: Av. Vitória, 1729 - Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-780; Programa de 
Pós-graduação em Ensino de Humanidades – Mestrado Profissional. 

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 
Trata-se de uma pesquisa sobre a luta dos negros no Espírito Santo através da Insurreição de 
Queimado. O público será de alunos do Ensino Fundamental da EMEF Antário Alexandre Theodoro 
Filho. Também será realizada uma aula de campo no Sítio Histórico de Queimado, localizado na 
Serra-ES. 

Objetivos da pesquisa. 
Desenvolver um livro educativo sobre a luta dos negros do Espírito Santo durante a revolta 
conhecida como Insurreição de Queimado, com o auxílio dos alunos que participarão da pesquisa.  

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 
Participação em aulas teóricas sobre o tema da Insurreição de Queimado no espaço escolar e aula 
de campo no Sítio Histórico de Queimado. Haverá registro das atividades por meio fotográfico 
durante as aulas de campo, mas a identidade dos alunos será sempre preservada, em todas as 
fases da pesquisa. 

Confidencialidade. 
Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome do estudante ou o material que 
indique a participação do estudante não será liberado sem a permissão do responsável pelo 
estudante. Os dados da pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 
período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. O registro fotogáfico, assim como as falas 
dos alunos, serão preservadas durante todo o processo de pesquisa. 

Desconfortos e/ou Riscos. 
Este estudo apresenta risco mínimo, ou seja, os decorrentes de uma pesquisa na área de ciências 
humanas/educação. Como a pesquisa possui uma aula prática será observada todas as precauções 
para a garantia integral da saúde dos alunos, em observância ao item IV.3 da Resolução CNS nº 
466/2012 e ao artigo 17, inciso II, da Resolução CNS nº 510/2016. Para minimizar os riscos, nas 
oficinas, os estudantes serão orientados quanto ao vestuário e uso de repelentes. Ao mesmo tempo 
os estudantes serão acompanhados por professores envolvidos no projeto e pelo pesquisador. Caso 
ocorra algum incidente o aluno será imediatamente levado para cuidados médicos na unidade de 
saúde mais próxima. Teremos também uma caixa de primeiros socorros e pessoa preparada para 
realizar os primeiros cuidados. 

Benefícios. 
Promover reflexões a respeito dos movimentos de luta e resistência da população negra no Espírito 
Santo, de forma a pensar a realidade afro-brasileira. 

Critérios de inclusão e exclusão (se for o caso) 
Não se aplica. 

Liberdade de participação na pesquisa 
O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 
qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 
qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que  irá 
tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em 
nenhuma publicação. 

Forma de ressarcimento ou indenização. 
Não se aplica. Porque a participação na pesquisa não irá causar despesas. 
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C) CONSENTIMENTO 

Nome completo do participante da pesquisa: 
_________________________________________________ 

Local, data e assinatura.  
________________,____ de                         de 20____     
_______________________________________ 
 

Eu Emanuel Vieira de Assis, declaro na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao 
participante da pesquisa, explicando seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido 
da melhor forma possível às questões formuladas. 

Local, data e assinatura.  
________________,____ de                         de 20____     
_______________________________________ 
 

Quaisquer dúvida ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa podem ser comunicadas ao 
Sr Emanuel Vieira de Assis, via e-mail: emanuel.assis@gmail.com ou telefone: (27) 98122-7145; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da 
pesquisa: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP. Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – 
Vitória – ES – CEP: 29056-255 -  Tel: (27) 3357-7518 e 3357-7530 - e-mail: 
etica.pesquisa@ifes.edu.br 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  
 

Maiores participantes da pesquisa – Pais/Responsáveis 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Pesquisador responsável: Emanuel Vieira de Assis; Instituição de origem: Instituto Federal do 
Espírito Santo - Endereço: Av. Vitória, 1729 - Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-780; Programa de 
Pós-graduação em Ensino de Humanidades - Mestrado 

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 
Trata-se de uma pesquisa sobre a luta dos negros no Espírito Santo através da Insurreição de 
Queimado. O público será de alunos do Ensino Fundamental da EMEF Antário Alexandre Theodoro 
Filho. Também será realizada uma aula de campo no Sítio Histórico de Queimado, localizado na 
Serra-ES. 

Objetivos da pesquisa. 
Desenvolver um livro educativo sobre a luta dos negros do Espírito Santo durante a revolta 
conhecida como Insurreição de Queimado, com o auxílio dos alunos que participarão da pesquisa. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 
Participação em aulas teóricas sobre o tema da Insurreição de Queimado no espaço escolar e aula 
de campo no Sítio Histórico de Queimado. Haverá registro das atividades por meio fotográfico 
durante as aulas de campo, mas a identidade dos alunos será sempre preservada, em todas as 
fases da pesquisa. 

Confidencialidade. 
Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome do participante da pesquisa ou a 
sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na 
pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por 5 anos, e após esse tempo serão 
destruídos. 

Desconfortos e/ou Riscos. 
Este estudo apresenta risco mínimo, ou seja, os decorrentes de uma pesquisa na área de ciências 
humanas/educação. Como a pesquisa possui uma aula prática será observada todas as precauções 
para a garantia integral da saúde dos alunos, em observância ao item IV.3 da Resolução CNS nº 
466/2012 e ao artigo 17, inciso II, da Resolução CNS nº 510/2016. Para minimizar os riscos, nas 
oficinas, os estudantes serão orientados quanto ao vestuário e uso de repelentes. Ao mesmo tempo 
os estudantes serão acompanhados por professores envolvidos no projeto e pelo pesquisador. 
Caso ocorra algum incidente o aluno será imediatamente levado para cuidados médicos na unidade 
de saúde mais próxima. Teremos também uma caixa de primeiros socorros e pessoa preparada 
para realizar os primeiros cuidados. 

Benefícios. 
Promover reflexões a respeito dos movimentos de luta e resistência da população negra no Espírito 
Santo, de modo a problematizar e desconstruir visões estereotipadas sobre os negros no período 
da escravidão. 

Critérios de inclusão e exclusão (se for o caso) 
Não se aplica. 

Liberdade de participação na pesquisa 
Omo responsável, você poderá retirar o consentimento ou interromper a participação do aluno a 
qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 
penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a 
identidade do aluno com padrões profissionais de sigilo. Ele não será identificado em nenhuma 
publicação. 

Forma de ressarcimento ou indenização. 
Não se aplica. Porque a participação na pesquisa não irá causar despesas. 
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C) CONSENTIMENTO 

Nome completo do participante da pesquisa: 
_________________________________________________ 

Local, data e assinatura.  
________________,____ de                         de 20____     
_______________________________________ 
 

Eu, Emanuel Vieira de Assis, declaro na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao 
participante da pesquisa, explicando seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido 
da melhor forma possível às questões formuladas. 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa 
podem ser comunicadas ao Sr Emanuel Assis, via e-mail: emanuel.assis@gmail.com ou telefone: 
(27) 98122-7145; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da 
pesquisa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP. Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – 
Vitória – ES – CEP: 29056-255 -  Tel: (27) 3357-7518 e 3357-7530 - e-mail: 
etica.pesquisa@ifes.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emanuel.assis@gmail.com
mailto:comite.etica@emescam.br


114 
 

 

APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  
 

Maiores participantes da pesquisa - Professores 
 

 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Pesquisador responsável: Emanuel Vieira de Assis; Instituição de origem: Instituto Federal do 
Espírito Santo - Endereço: Av. Vitória, 1729 - Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-780; Programa de 
Pós-graduação em Ensino de Humanidades - Mestrado 

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 
Trata-se de uma pesquisa sobre a luta dos negros no Espírito Santo através da Insurreição de 
Queimado. O público será de alunos do Ensino Fundamental da EMEF Antário Alexandre Theodoro 
Filho. Também será realizada uma aula de campo no Sítio Histórico de Queimado, localizado na 
Serra-ES. 

Objetivos da pesquisa. 
Desenvolver um livro educativo sobre a luta dos negros do Espírito Santo durante a revolta 
conhecida como Insurreição de Queimado, com o auxílio dos alunos que participarão da pesquisa. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 
Participação em aulas teóricas sobre o tema da Insurreição de Queimado no espaço escolar e aula 
de campo no Sítio Histórico de Queimado; Participação em planejamentos pedagógicos das 
atividades; Entrevistas individuais sobre as atividades desenvolvidas. 

Confidencialidade. 
Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome do participante da pesquisa ou a 
sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na 
pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por 5 anos, e após esse tempo serão 
destruídos. 

Desconfortos e/ou Riscos. 
Este estudo apresenta risco mínimo, ou seja, os decorrentes de uma pesquisa na área de ciências 
humanas/educação. Como a pesquisa possui uma aula prática será observada todas as precauções 
para a garantia integral da saúde dos envolvidos, em observância ao item IV.3 da Resolução CNS 
nº 466/2012 e ao artigo 17, inciso II, da Resolução CNS nº 510/2016. Para minimizar os riscos, nas 
atividades, teremos  uma caixa de primeiros socorros e pessoa preparada para realizar os primeiros 
cuidados. Caso ocorra algum incidente o  professor será imediatamente levado para cuidados 
médicos. 

Benefícios. 
Promover reflexões a respeito dos movimentos de luta e resistência da população negra no Espírito 
Santo, de modo a problematizar e desconstruir visões estereotipadas sobre os negros no período 
da escravidão. 

Critérios de inclusão e exclusão (se for o caso) 
Não se aplica. 

Liberdade de participação na pesquisa 
O participante da pesquisa poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 
qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 
qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que  irá 
tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em 
nenhuma publicação. 

Forma de ressarcimento ou indenização. 
Não se aplica. Porque a participação na pesquisa não irá causar despesas. 
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C) CONSENTIMENTO 

Nome completo do participante da pesquisa: 
_________________________________________________ 

Local, data e assinatura.  
________________,____ de                         de 20____     
_______________________________________ 
 

Eu, Emanuel Vieira de Assis, declaro na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao 
participante da pesquisa, explicando seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido 
da melhor forma possível às questões formuladas. 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa 
podem ser comunicadas ao Sr Emanuel Vieira de Assis, via e-mail: emanuel.assis@gmail.com ou 
telefone: (27) 98122-7145; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da 
pesquisa: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP. Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – 
Vitória – ES – CEP: 29056-255 -  Tel: (27) 3357-7518 e 3357-7530 - e-mail: 
etica.pesquisa@ifes.edu.br 
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APÊNDICE E – Instrumento de validação do produto educacional 

INSTRUMENTO DE ANÁLISE, AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
(GUIMARÃES E GIORDAN 2012) 

Título: 

Data:       /    /                                           Público Alvo: 

Professor avaliador: 

Área de formação do avaliador: 

A – Estrutura e Organização 
Este grupo de análise está dividido em quatro itens de avaliação. Tem como função avaliar 
aspectos de apresentação do material educativo, desta forma faz-se necessário a observância 
dos elementos organizacionais de relação, clareza linguística, componente temporal e 
adequado da bibliografia indicada.  

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 
A1. Qualidade e originalidade do material educativo e sua articulação 
com os temas da disciplina: Neste item avaliativo deve-se observar a 

originalidade do material educativo e se existem outras propostas muito 

parecidas. Outros fatores a serem considerados são se o material 
educativo é inovador, se promove interesse dos alunos e também se os 

conteúdos abordados compõem o currículo de ciências.  
 

     

A2. Clareza e inteligibilidade da proposta: O material educativo precisa 

possuir uma redação clara e direta, contendo todas as explicações 
necessárias para seu desenvolvimento. Deve-se considerar se, conforme 
redigida, as explicações são suficientes para um entendimento do que é 
proposto e como este deve ser aplicado em sala de aula.  
 

     

A3. Adequação do tempo segundo as atividades propostas e sua 
executabilidade: O tempo é sempre uma variável importante nas 

atividades educacionais e também um fator limitante nas situações de sala 
de aula. É necessário, então, analisar se o tempo designado é condizente 
com as atividades e metodologias elencadas.  
 

     

A4. Referencial Teórico/ Bibliografia: O referencial de pesquisa precisa 

ser adequado à proposta, ao tema e aos conteúdos propostos.  
     

B - Problematização 
Por meio da problematização que a formulação dos problemas deve ser construída o que ,por 
sua vez, gera a necessidade de trabalhar um novo conceito evidenciando o emprego dos 
conteúdos para compreensão da problemática levantada e da realidade, o que acaba por 
promover a apropriação dos conhecimentos ao se buscar resolver tais problemas. Sendo a 
problematização o foco em torno do qual os elementos que compõe o material educativo 
devem se articular, este é o grupo que possui maior relevância. Para este quesito devem-se 
observar os seguintes itens de análise:  

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerencia 1 2 3 4 5 

B1. O Problema: Sobre sua abrangência e foco: É necessário 
observar se a escolha e formula do problema foram construídas 
segundo a temática proposta, se é atual e principalmente se a 
resolução de tal problema, conforme apresentado, é ou torna-se (no 
desenrolar das situações didáticas) uma necessidade.  

     

B2. Coerência Interna do material educativo: Não é interessante 
que a problemática se restrinja apenas a uma apresentação inicial 
de questionamentos a serem elucidados mediante a conceituação 
apresentada nas aulas, e sim, que se construa por meio de uma 
estrutura problematizadora que se conecta aos diversos elementos 
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de ensino que constituem as situações de aprendizagem.  

B3. A problemática nas perspectivas Social/Científica: A 
problemática, conforme apresentada, fornece elementos para 
análise de situações sociais sob a perspectiva científica? Os 
problemas fazem parte da realidade social e/ou do seu cotidiano 
vivencial dos alunos? É estabelecida claramente a relação entre a 
sociedade, a Ciência e as implicações sociais do tema?  

     

B4. Articulação entre os conceitos e a problematização: Deve 
existir estreita relação entre a problemática do material educativo e 
os conceitos chaves, pois tais conceitos precisam ser capazes de 
responder o problema apresentado, para que se alcancem os 
objetivos que o material educativo se propõe. 

     

B5. Contextualização de Problema: Com este critério pretende-se 
avaliar se o contexto está imerso na abordagem que se propõe ao 
problema. Desta forma, a contextualização deve promover um 
melhor entendimento do problema e consequentemente uma melhor 
solução.  
 

     

B6. O problema e sua resolução: Ainda que se apresenta um 
problema aberto, espera-se que sua resolução ou possibilidades de 
resolução seja apresentadas ou desenvolvidas no decorrer das 
aulas e que este exercício de busca coletiva na solução de tais 
questionamentos além de envolver e motivar também construa 
significados científicos. Desta forma se faz necessário que as 
conclusões alcançadas se vinculem diretamente ao problema 
proposto e, portanto deve-se avaliar no material educativo 
apresentado pelos cursistas, os métodos e as abordagens 
propostas para se alcançar tal resolução.  
 

     

C – Conteúdos e Conceitos 
Aprendizagem conforme entendido nesta avaliação não se limita aos conteúdos, mas em uma 
perspectiva mais ampla abrange tudo aquilo que se deve aprender para que se alcancem os 
objetivos educacionais propostos, englobando as capacidades cognitivas e também as demais 
capacidades.  

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

C1. Objetivos e Conteúdos: Os objetivos estabelecem as 
intenções educativas a qual certa proposta de ensino se determina. 
Assim, pois, é significativo verificar se os objetivos são claramente 
informados e se vinculam com a problemática e os conceitos 
apresentados e se estão efetivamente direcionados a aprendizagem 
dos conteúdos e conceitos propostos.  
 

     

C2. Conhecimentos Conceituais, Procedimentos e Atitudinais: 
Diferenciar conceitos de aprendizagem segundo uma determinada 
tipologia contribui para identificar com maior precisão as intenções 
educativas, pois essa intenção se reflete na relação de importância 
que se atribui a cada um dos conteúdos. Desta forma, é necessário 
avaliar se as atividades e conteúdos propostos são necessários e 
suficientes para que se alcancem os objetivos elencados, ou seja o 
que se faz está em acordo com o que se pretende.  
 

     

C3. Conhecimento Coloquial e Científico: Pretende-se que a 
contextualização apresentada constitua o ponto de partida para o 
desenvolvimento de um conteúdo científico que sirva como 
elemento explicativo de determinada situação ou mesmo como 
potencial agente solucionador da problemática social.  
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C4. Organização Encadeamento dos Conteúdos: Este item se 
refere tanto em avaliar se os conteúdos são encadeados de forma 
lógica e gradativa (há algum tipo de conexão entre as aulas ou são 
eventos independentes?) e se a quantidade de conteúdos a serem 
desenvolvidos é condizente com o número de aulas.  
 

     

C5. Tema, Fenômeno, Conceitos: Pretende-se avaliar aqui se os 
conceitos desenvolvidos pelo material educativo fornecem 
elementos para a discussão do fenômeno proposto segundo o tema 
de ensino. Se faz sentido trabalhar tal tema segundo organização 
apresentada na busca de responder a problemática construída.  
 

     

D – Método de Ensino e Avaliação 
As metodologias de Ensino e Avaliação utilizadas no desenvolvimento de uma atividade de 
ensino tem caráter primordial, porque é principalmente através delas e de seu desenvolvimento 
que as situações de aprendizagem se estabelecem e os agentes do processo ensino-
aprendizagem (aluno professor e conhecimento) se inter-relacionam. Nesse sentido, pretende-
se com esta dimensão de análise avaliar como essas metodologias promovem a aprendizagem 
dos alunos e consequentemente como os objetivos do material educativo podem ser 
alcançados.  

Atribuir um valor de suficiência quanto a coerência 1 2 3 4 5 

D1. Aspectos Metodológicos: Avaliar neste item se os aspectos 
metodológicos são adequados e suficientes para alcançar os 
objetivos planejados. Verificar também se as estratégias didáticas 
são diversificadas e apropriadas para o desenvolvimento da 
problemática proposta  

     

D2. Organização das atividades e contextualização: Neste item é 
necessário verificar se as atividades estão devidamente 
apresentadas aos alunos e se promovem, em consequência, a 
contextualização dos conteúdos a serem aprendidos.  

     

D3. Métodos de avaliação: Neste item é analisado como se avalia 
no material educativo e se o(s) instrumento(s) de avaliação 
propostos são adequados e suficientes às metodologias 
apresentadas  

     

D4. Avaliação integradora: Os métodos de avaliação devem ser 
condizentes com os objetivos e conteúdos (conceituais 
procedimentais e atitudinais) propostos. Então o que se avalia deve 
se relacionar diretamente com o que se pretende ensinar. Deve-se 
verificar também se a avaliação é integrada ao longo do material 
educativo ou apresentada no final, ou seja, avalia-se todo o 
percurso do aluno ou a avaliação é prioritariamente classificatória 
vinculada aos resultados a serem atingidos.  

     

D5. Feedback de Avaliação: Quando a avaliação possui objetivo 
formativo os resultados desta avaliação servem de informação para 
compreender os avanços alcançados, as dificuldades enfrentadas 
pelos alunos e estabelecer as atitudes a serem tomadas. Portanto, 
observar com este critério de análise se existem e quais são os 
instrumentos de feedback para os alunos dos resultados obtidos 
nas avaliações, os quais fornecem importantes elementos sobre 
porque se avalia.  
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APÊNDICE F – Capa do livro “Negro e Resistência” 
 

 
 
  



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

 

ANEXO 1 - Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do Ifes  
 


