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Qualidade da Água em uma 
Comunidade Quilombola

A educação não muda o mundo. 
A educação muda as pessoas
e as pessoas mudam o mundo.

Paulo Freire

A ESCOLA

Escola Monsenhor Antônio de Pádua Santos
Afogados da Ingazeira, PE

A Professora

Nadja Patrícia Gonçalves da Silva Almeida

Os Desafi os

Compreender a 
importância do manejo 
da água das cisternas 
(reservatórios de água 
de chuva da comunidade).
Propor ações de 

conscientização perante a 
comunidade quilombola.
Aproximar disciplinas 

consideradas áridas e difíceis, como a Química 
e a Matemática, da área de Ciências Humanas, por meio da história 
e da cultura de uma comunidade quilombola.
Divulgar o grupo de coco Negros e Negras do Leitão da Carapuça.

As Estratégias

Procurando atender a lei 10.639/2003, alguns professores 
planejaram um projeto temático a ser desenvolvido na comunidade 
quilombola do Leitão da Carapuça, em Afogados da Ingazeira, PE.
A equipe de Química coletou e analisou o pH da água de sete 

cisternas da comunidade. A de Matemática entrevistou, mediu o 
volume das cisternas, coletou dados e construiu gráfi cos.
A opção por trabalhar a qualidade da água das cisternas foi 

motivada pelo fato de a água exercer uma infl uência direta sobre 
a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento do ser humano. 
E, neste caso, evidencia-se por que a comunidade vive em um local 
de difícil acesso, na região semi-árida e não dispõe de outra água, a 
não ser a das cisternas.
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As Ações Práticas

 Palestras, leitura de textos, pesquisa de campo (análise do pH da 
água de sete cisternas, verifi cação do volume).

 Entrevistas, aulas expositivas e práticas de química e matemática.
 Intervenção na comunidade (ação de conscientização sobre o 
uso e o manejo da água das cisternas).

 Apresentação cultural e socialização do projeto para a 
comunidade escolar.

As Conquistas

A aproximação da escola com a comunidade proporcionou uma 
condição favorável para o aluno sair da posição de expectador 
passivo, ao trazer para a escola experiências pessoais, sociais e 
culturais da realidade local.
O conhecimento adquirido pôde contribuir para a 

melhor compreensão de atitudes e ações relativas ao uso 
e armazenamento de água pela comunidade e para o aluno 
compreender melhor o mundo em que vive e transformá-lo.

A Voz do Especialista

O projeto apresenta excelente fundamentação evidenciando 
que a autora considera relevante a pesquisa educacional e 
a formulação de abordagem teórico-prática que apontem 
novas propostas pedagógicas, refutando o modelo tradicional. 
Sugerimos que esta proposta seja apresentada aos órgãos de 
educação, inclusive pelo aspecto inovador de estudos étnico-
sociais na disciplina de Química.



En
si

n
o

 M
éd

io

105

SE
G

U
N

D
O

 L
U

G
A

RBuscando a Superação das 
Desigualdades com Novas Práticas 
Pedagógicas para a Sala de Aula

O professor faz a diferença, educando
para a diversidade, sim!

A ESCOLA

Instituto Estadual de Educação Assis Brasil
Pelotas, RS

As Professoras

Ivete Oliveira da Silva, Simone Barrios, Helenira Moraes, Marli 
Ortiz, Elenice Antunes
Participação Indispensável: Sirlei de Oliveira Rodrigues e Marta 

Dornelles (bibliotecárias)
Professores convidados do Coletivo de Professores Negros para 

Cursos e Palestras: Ledeci Lessa Coutinho, Rosselane Alves de 
Souza, Leony Terezinha do Nascimento, Jorge Alvacir de Souza

O Desafi o

Romper o silêncio do ambiente escolar com relação à 
discriminação racial, buscando de maneira clara a igualdade 
de direitos, o respeito às diferenças, a inclusão da verdadeira 
historiografi a, mudanças de 
práticas pedagógicas e posturas 
no cotidiano escolar.

As Estratégias

Elaboração de mural 
pedagógico, fi xo e atualizado 
semanalmente, trabalhando 
história, cotidiano escolar e datas comemorativas. Foi criado para 
ser um espaço de conhecimento e informações;
Realização de Curso de Formação para Professores.

As Ações Práticas

 Pesquisa estatística para identifi car a clientela.
 No curso Normal, foi trabalhada a questão da inclusão, por 
meio de contação de histórias nas séries iniciais (trabalho de 
pesquisa com as alunas e a prática nas turmas da pré-escola e 
séries iniciais, conforme o curso). As atividades variaram 
conforme o grupo.
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 Crianças contaram a história de seus avós negros (com as 
turmas de 3ª e 4ª séries). As alunas do curso Normal foram as 
monitoras orientadoras.

As Conquistas

Nova postura das alunas e funcionárias negras, evidenciando a 
elevação da auto-estima;
Participação da diretora e vice-diretora geral, no curso de 

formação de professores.
Conhecimento da história e cultura afro-brasileiras através do 

mural pedagógico, que é o único espaço que desperta curiosidade 
e cuidados, pela comunidade escolar.

A Voz do Especialista

A experiência tem muitos pontos positivos. Estudo, pesquisa e 
refl exão, combinados com ação, podem ser o diferencial que 
produzirá novas mentalidades nos profi ssionais da educação.
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Projeto Batuque

O preconceito é o princípio da exclusão, 
da inconsciência e da mutilação 

das sociedades humanas.
Profª Laura

A ESCOLA

Colégio Estadual de Cristalândia
Cristalândia, TO

Os Professores

Elizabeth Aires Leite, 
Martinha Araújo Reis, 
Marciléia Oliveira Bispo, 
Eunice Pereira de Carvalho 
e Souza, Rosário Barbosa 
Reis e Antônio Rodrigues

Os Desafi os

Conhecer mais a história 
do Brasil, reconhecendo e 
valorizando negros e negras 
como sujeitos.
Compreender a visão eurocêntrica 

com relação às sociedades africanas.
Analisar criticamente as raízes do 

preconceito racial no Brasil.
Verifi car e combater a discriminação racial dentro e fora da escola.

As Estratégias

Pesquisa bibliográfi ca e pela internet.
Construção de murais para apresentação do projeto para a 

comunidade escolar.
Apresentação das pesquisas por meio de painéis.
Debates em sala de aula.
Mesa redonda com a participação de especialistas e alunos envolvidos.
Análise de fi lmes.
Comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra com 

teatro, dança, roda de capoeira e feijoada.
Capoeira nas aulas de Educação Física.
Releitura de obras de arte.
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As Ações Práticas

 Apresentação da proposta do projeto para as turmas.
 Exposição dialogada.
 Pesquisas.
 Debates.
 Apresentação das pesquisas através de painéis.
 Construção de murais, entrevistas, análise de vídeo.

As Conquistas

Maior consciência e sensibilidade com relação às questões raciais.
Identifi cação de atitudes preconceituosas por parte dos alunos e 

repúdio a elas.
Aprendizagem de conteúdos de forma lúdica e criativa.
Maior integração da escola com a família e comunidade escolar.
Verifi cação de que na escola existe preconceito e discriminação 

racial em relação aos negros.
Verifi cação por parte dos alunos das lutas e conquistas de 

direitos pelos negros no Brasil.

A Voz do Especialista

Ótimo trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, 
articulado com a comunidade e com a universidade, utilizando 
os recursos disponíveis de forma satisfatória.
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