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1. Introdução 

Este artigo decorre do desenvolvimento de dois projetos conjugados, sendo 

o primeiro de natureza extensionista (PROREXT/UFRGS) e outro que tem 

origem pelo programa de popularização da ciência (PROPESQ/UFRGS), sob 

orientação dos professores Álvaro Heidrich e Claudia Pires. Ambos os projetos 

compreendem um processo de trabalho em pleno andamento. As pesquisas 

são concebidas por meio de cooperação interinstitucional entre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e a Associação de Geógrafos Brasileiros1, desde 

a seção Porto Alegre. Nesses projetos, busca-se tornar o conhecimento 

geográfico em instrumento teórico-metodológico gerador de entendimentos 

sobre grupos urbanos remanescentes de quilombo, os quais têm sofrido 

contínua opressão social, cultural, econômica e política, nos marcos do 

imaginário da sociedade heterônoma que produz e é produzida pelo sistema 

capitalista em sua fase globalizada.  

O trabalho vem sendo desenvolvido junto às comunidades da Família Silva 

e da Família Fidelix e as respectivas instituições escolares que atendem os 

jovens moradores dos quilombos. A escolha por compreender essas duas 

comunidades se deu por conta do contraste existente entre cada formação 

territorial e pela possibilidade de acompanhar diferentes estágios de evolução 

do processo de conquista pelo título de terras.  

Inicialmente, a aproximação deste coletivo acadêmico nas comunidades 

quilombolas ocorreu junto a ativistas externos, importantes na perspectiva da 
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representação jurídica e política frente ao Estado. Porém, após um ano de 

trabalho junto aos moradores, observou-se que as potencialidades evidentes 

destes - investidos ou não de liderança moral/institucional – para intervir no 

processo político, no qual são sujeitos, e determinar de modo conjunto e 

participativo o rumo desse processo, foram constantemente subaproveitadas 

pelo método usado pelos ativistas externos. Com isso, a legitimidade que os 

sujeitos comunitários possuem para protagonizar a luta por reparação histórica 

acaba por ser arrefecida e a sua auto-valorização é reprimida pelo uso de 

linguagem técnica, jurídica ou ideológica, a qual é vazia de sentido para esses. 

Estas relações estabelecidas decorrem, entre outras questões, da baixa 

relevância dada pelos ativistas externos à informalidade do saber vivido e a 

incipiente educação formal dos sujeitos comunitários, o que acaba por 

posicioná-los, frequentemente, como ouvintes passivos de interpretações 

alheias sobre o seu próprio território. Esta prática pode ser considerada a partir 

do que FREIRE (1971) denomina como “invasão cultural”. Enfim, prescinde-se 

de fomentar o saber-fazer autônomo dos moradores dos quilombos, ao 

estreitar o seu horizonte de empoderamento sobre o processo de conquista de 

direitos.          

A primeira etapa deste texto ressalta as características comuns e as 

diferenças de configuração sócio-espacial em cada território reivindicado, 

baseada em categorias e dados empíricos e sem prescindir do saber vivido dos 

sujeitos comunitários. Logo após, tendo como base teórica a proposta de 

geração de ambiências (REGO,2002), realiza-se o diagnóstico sobre a situação 

de cada instituição escolar na qual os pesquisadores se integraram e a 

exposição sobre a constituição do meio urbano como universo de reflexão 

sobre as relações entre as escolas e os quilombos. Por último, resgatamos a 

organização da investigação coletiva na elaboração e realização de oficinas de 

educação popular em diferentes contextos escolares utilizando metodologias 

convergentes. 

2. Temas e conceitos 

2.1 Conceitos de quilombo contemporâneo 



A definição contemporânea de comunidades remanescentes de 

quilombos se refere a territórios negros estabelecidos que perpetuem práticas 

vinculadas à cultura afro-brasileira como o samba de roda, o jongo, a festa de 

reis, afro-religiosidades, entre outros, não necessariamente no mesmo sítio de 

ocupação dos antigos quilombos da era escravista. Esses remanescentes de 

quilombos são constatados pelas suas características econômicas, culturais, 

religiosas, sociais que vêm sendo recriadas na interação com novas regiões 

ocupadas após o fim da escravidão legal. 

Na perspectiva adotada por CAMPOS (2010) 

O quilombo, como um dos catalisadores das questões sociais 
emergidas no sistema escravista, surge como uma das opções de 
análise, possibilitando em um único processo de formação sócio-
espacial entender cultura, política, discriminação, segregação 
espacial e, fundamentalmente, a criminalização dos mais pobres 
(CAMPOS, p. 51). 

 

Este conceito também encontra suporte legal nos marcos da constituição 

federal brasileira de 1988 no artigo 68 do Ato de Disposições Constitucionais 

Transitórias, o qual prevê o dever do Estado em emitir títulos a comunidades 

reconhecidas, porém este se constitui apenas como princípio até 2003, quando 

foi assinado o decreto 4887/2003 que instrumentaliza as titulações em âmbito 

federal. Este decreto determina quatro fases, quais sejam: (a) o 

autoreconhecimento enquanto pretensa comunidade quilombola; (b) a 

elaboração científica de laudo histórico-antropológico; (c) a demarcação e a 

desapropriação da área constitui a fase propriamente política do processo; (d) 

a certificação e a titulação das terras que passam a ser inalienáveis e 

indivisíveis para uso comum, sem parcelamento por lotes. 

2.2. Caracterização das comunidades quilombolas 

As duas comunidades quilombolas urbanas apresentadas neste artigo 

possuem diferentes formações sócio-espaciais, mas são muito próximos em 

termos quantitativos. O quilombo da Família Silva habita área de 4.445,71 m² 

(COMIM 2004) e a Família Fidelix está pleiteando uma área de 5.000 m² 

(ANJOS, 2009). Na atualidade, essas comunidades contêm aproximadamente 



70 habitantes e podem ser consideradas em uma escala microterritorial como 

pequeno porte. 

O Quilombo Família Fidelix localiza-se na Rua Otto Ernst Maier no Bairro 

Cidade Baixa, na zona central de Porto Alegre. Este tem a sua formação no 

início dos anos de 1980, por pessoas oriundas da comunidade negra do 

município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul (ANJOS, 2009). As 

casas de alvenaria são semelhantes e muitas são geminadas para economia 

de recursos. O tronco genealógico da Família Fidelix é predominante e este 

tem como característica o patriarcado, porém não alcança a totalidade das 

famílias, o que desvela a heterogeneidade nos discursos e nas práticas 

socioculturais comunitárias. A afro-religiosidade e o samba são presentes na 

comunidade pelas suas relações com a vizinhança, nos bares da boemia e nas 

casas de religião do entorno, o que não deixa de se mostrar no cotidiano de 

muitos moradores. O processo de titulação avança na fase de delimitação e 

desapropriação de lotes e a expectativa dos moradores é grande após sete 

anos de luta. 

Por sua vez, o Quilombo da Família Silva fica localizado na Rua João 

Caetano, zona norte de Porto Alegre, e estabeleceu-se na década de 1940 

quando ainda se constituía como zona rural do município. A autoconstrução 

das casas, todas de madeira - exceto os banheiros-, é realizada a partir da 

prática de mutirões comunitários. Segundo SOMMER (2011), “no nucleamento 

a denominação família é auto-explicativa: o parentesco é o princípio norteador 

da ocupação territorial” (p.109) e a estrutura de poder interno é notadamente 

matriarcal. A questão religiosa gera laços de identificação com o entorno 

através do batismo, da crisma e união em matrimônio na igreja católica. A 

desigualdade socioeconômica com o entorno é abismal: enquanto a renda 

média mensal das famílias moradoras do Quilombo dos Silva fica em torno de 

1 até 4 salários mínimos, o restante dos moradores do Bairro Três Figueiras 

recebem a média de 37 salários mínimos (COSTA, 2008, p.58). A conquista 

legal do território ocorreu no ano de 2009 e representa um marco em âmbito 

nacional, pois este foi o primeiro quilombo titulado em área urbana no Brasil.  



Desta forma, destaca-se que esse estudo apresenta dois recortes de 

área no perímetro urbano de Porto Alegre e ambos compartilham o mesmo 

tema dos quilombos urbanos. Porém, deve-se esclarecer que não são 

adotados aqui procedimentos de análise comparativa entre as duas 

comunidades. Essa pesquisa-ação visa construir o diagnóstico sobre a 

situação inicial (conjuntura atual) em que se encontram cada uma das 

comunidades e, a partir disso, busca nos diálogos estabelecidos com os 

moradores, entender a causalidade das demandas emergentes e projetar 

alguma outra situação final almejada (nunca pré-determinada), desde que 

construída de modo participativo (THIOLLENT, 2009). Para isso, devem-se 

elencar objetivos e instrumentos que viabilizem a evolução coletiva de cada 

grupo territorial. Para MORIN (2003), “O método é aquilo que ensina a 

aprender. Trata-se de uma viagem que não se inicia com um método, inicia-se 

antes procurando um método (p.29)”. Desse modo, pode-se prever que o 

resultado da interação de ideias com sujeitos individuais/coletivos distintos não 

tem como resultado o mesmo produto. 

3. Sobre lugar e identidade 

Como referido, o primeiro passo em busca da titulação de um território 

quilombola é o seu autoreconhecimento enquanto tal. Com isso, surge o 

objetivo geral de compreender a subjetividade dos sujeitos que produzem 

cultura urbana desde a perspectiva da etnia negra e suscita o problema da forja 

de uma identidade quilombola na contemporaneidade no Brasil.  

Para tratar do problema da pesquisa, introduziremos brevemente o caso 

do quilombo da Família Silva sob o ponto de vista de seu lugar, como exemplo 

elucidativo para a análise da questão identitária. Estes mesmos conceitos 

serão aprofundados mais adiante e com outras perspectivas dentro dessa 

análise.  

Em dissertação, Michele Sommer (2011) analisa a configuração 

morfológica da comunidade dos Silva e denomina-a de “Kraal Brasileiro” – tipo 

de formação sócio-espacial rural com origem em Angola e no golfo da Guiné, 

na costa ocidental africana. Sobre o território, a autora coloca que “o uso 

coletivo do solo, não havendo propriedade individual dentro do núcleo é claro, 



além da predominância dos espaços públicos de uso coletivo sobre o 

individual” (p.118), diferentemente do seu entorno que apresenta “maciça 

presença de condomínios horizontais de ocupação recente. Destaque para a 

altura dos muros que circundam a área: extremamente altos e com vigilância 

por micro-câmeras. O traçado regular predomina no entorno da área 

exclusivamente residencial” (p. 121). Existem três acessos que convergem 

para o espaço público de uso comum, o qual possui em seu centro uma árvore 

seringueira de 4 metros de diâmetro (SOMMER, 2011.p.143) que projeta sua 

sombra sobre a quase totalidade dessa mesma área. Na ausência de qualquer 

impedimento físico ou cerceamento para a entrada ou saída de visitantes, o 

assentamento pode ser descrito como altamente permeável, diferentemente 

dos condomínios horizontais do entorno. Esses vizinhos dos condomínios 

poderiam, por qualquer motivo, adentrar o quilombo, mesmo que isso viesse 

gerar um estranhamento imediato. Porém, o mesmo não poderia acontecer em 

qualquer condomínio horizontal do entorno a não ser na condição de 

trabalhadores a cumprir algum serviço e devidamente identificados de modo 

formal. 

Nos trabalhos de campo, o grupo de pesquisa apreendeu que o termo 

“quilombo” vem sendo parcialmente incorporado pelos moradores, 

principalmente quando se dirigem a agentes externos – políticos, acadêmicos, 

entre outros. Para designar internamente o seu espaço público de uso comum, 

ou seja, o centro integrador das vivências no local, o termo usado 

cotidianamente pelos moradores é “pátio”. 

Por estar posicionado entre as duas principais avenidas da região - a 

Nilo Peçanha e a Carlos Gomes – e pela ausência de porteiros ou qualquer 

outro tipo de regulação física do espaço, o “pátio” é utilizado tanto como 

espaço de vivência quanto para o trânsito de pedestres. A inacessibilidade de 

automóveis pelo “chão batido” também é fator seletivo dos transeuntes dessa 

área que tem contraste vertical com o entorno densamente urbanizado.  

Nesse meio, os frequentadores mais assíduos do “pátio” da família Silva 

são os moradores das duas únicas comunidades de ocupação informal do seu 

entorno, a Vila Caddie e a Vila Resvalo, as quais compartilham características 



comuns quanto à situação socioeconômica e cultural, bem como laços de 

parentesco, compadrio, lazer, trabalho, mesmo que mantenham “diferenças 

morfológicas e sociais diversas” (SOMMER, 2011. p. 129) com relação ao 

Kraal Brasileiro. A Resvalo é lindeira ao “pátio” e duas das suas dez unidades 

habitacionais também são moradias ocupadas por descendentes da Família 

Silva. A Caddie (denominada na planta oficial do município como Avenida Frei 

Caneca) é a maior comunidade, contendo 75 unidades habitacionais (KOCH, 

2004, p.20), e se localiza no lado oposto da Avenida Nilo Peçanha, a uma 

distância de três quadras. A Vila Caddie tem essa denominação por que se 

localiza no limite externo do Country Golf Club de Porto Alegre (1930) e muitos 

moradores trabalham ou trabalharam como “caddies”2 nesse estabelecimento. 

É muito comum a prática do golfe nas praças e terrenos baldios do entorno por 

parte dos moradores dessas duas comunidades e do quilombo que ganham 

equipamentos seminovos dos seus empregadores. Os “caddies” mais 

experientes ensinam aos mais jovens as técnicas observadas e aprendidas em 

anos de trabalho nos gramados do clube privado. 

A realização do percurso a pé que distancia em duas quadras a Vila 

Caddie e o Quilombo dos Silva obriga os moradores a atravessarem a Avenida 

Nilo Peçanha onde existe, na esquina da rua do quilombo, uma lanchonete 

McDonald’s e uma concessionária Mercedes-Benz, além de torres de 

escritórios executivos.  Esses estabelecimentos do setor terciário são fortes 

representações simbólicas nessa avenida que “em termos de equipamentos 

urbanos, infra-estrutura viária de acesso e marcos simbólicos, esse eixo 

materializa a apropriação do espaço urbano pelos mais elevados patamares de 

renda” (KOCH, 2004, p.20).   

Esses fatores caracterizam o lugar dos moradores do Quilombo da 

Família Silva e são constituintes de sua identidade, distanciando os 

preconceitos formados pelo senso comum naquilo o que se imagina como a 

“identidade quilombola”. Estes elementos híbridos estão relacionados ao 

advento do capitalismo em sua fase de globalização, assim como indicam os 

estudos de Stuart Hall (2006).  

                                                           
2
 Carregadores de tacos e bolas, na sua expressão em língua inglesa  



Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas 
que estão suspensas, em transição, em diferentes posições; que retiram seus 
recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais e que são 
misturas desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada 
vez mais comuns num mundo globalizado. Pode ser tentador pensar na 
identidade, na era da globalização, como estando destinada a acabar num 
lugar ou noutro: ou retornando às suas ‘raízes ou desaparecendo através da 
assimilação e da homogeneização. Mas esse pode ser um falso dilema. (HALL, 
2006, p. 88). 

Devemos discernir este “falso dilema” ao qual o autor se refere, ou seja, 

o fato de que não podemos determinar uma identidade essencialista, e nem 

mesmo outra, dissipada, para os moradores dos quilombos urbanos os quais 

são alvo deste estudo. O CARU entende que, para a melhor compreensão 

dessa(s) realidade(s), o foco da pesquisa-ação deve ser a escala micro-local 

que toma cada território quilombola reconhecido institucionalmente, apesar do 

Estado (SOUZA, 2012), como uma “âncora”3 para as comunidades informais 

que ocupam o seu entorno e que, por sua vez, podem retroalimentar as 

dinâmicas identitárias do(s) próprio(s) quilombo(s).       

4. A organização do coletivo acadêmico e os caminhos percorridos 

O trabalho tem sido desenvolvido em diferentes etapas que embasam a 

realização dessa pesquisa-ação. O levantamento de dados de documentos 

jurídicos, laudos antropológicos e mapas que se referem ao processo de 

titulação de cada território; o acompanhamento da conjuntura desses 

processos junto aos servidores do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária/RS); e a leitura de textos acadêmicos sobre as comunidades. 

Estes passos foram imprescindíveis para embasar a fase de exploração sobre 

a sua formação sócio-espacial. O cerne da estratégia metodológica ocorreu a 

partir das instituições escolares. Nesse sentido, THIOLLENT (2009) coloca que  

Com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores 
em educação estariam em condições de produzir informações e 
conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive a nível pedagógico. Tal 
orientação contribuiria para o esclarecimento das microssituações 
escolares e para a definição de objetivos de ação pedagógica e de 
transformações mais abrangentes. (p.81). 
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Assim, cada subgrupo passou a promover ações de inserção em escolas 

que atendem os moradores dos quilombos, o que ocorreu a partir da 

constatação de espaços educacionais apropriados a tal tarefa. Foram 

planejadas e realizadas oficinas com jovens na faixa etária dos 10 aos 14 anos 

de idade. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Bahia foi criada em 1958 

na Rua Professor Angelito Asmus Aiquel, no número 125, Bairro Bela Vista e 

se localiza a pouco mais de 250 metros de distância do quilombo da Família 

Silva. O Centro Diaconal Evangélico Luterano – CEDEL – foi estabelecido no 

ano 2000 na Rua Otto Ernst Maier, dentro da área pretendida como território da 

Família Fidelix. Cada uma das instituições educacionais atende cerca de 100 

educandos. 

A escola se constitui como um nó na rede de sociabilidade dos quilombos 

com as comunidades do seu entorno urbano as quais se identificam entre si 

por sua situação socioeconômica e traços culturais. Desse modo, a pesquisa 

busca entender o lugar dos sujeitos individuais/coletivos e seus vínculos que se 

efetivam através de uma teia de convivência expressa por elos de parentesco, 

lazer e trabalho. Os relatos de acontecimentos e o entendimento dos jovens 

estudantes sobre o seu espaço imediatamente experienciado pode ser 

desvelado através do desenvolvimento de métodos pedagógicos em oficinas 

em sala de aula.  

Para a sistematização da análise sobre o meio urbano do entorno das 

escolas que estabelecem relação direta e indireta com as comunidades, pode-

se referir ao conceito de geração de ambiências (REGO, 2002), o qual nos 

serve como nexo ideativo na relação meio em torno com o meio entre. 

Segundo o autor, 

“o conjunto dos meios entre é também constituinte dos meios em 
torno, assim como cada um dos meios entre é condicionado pelo 
meio em torno, material e simbólico. Geração de ambiências, nesse 
caso, significa elencar as questões e os problemas do meio em torno 
como suporte ou veículo para os processos educacionais de algum 
meio entre (uma sala de aula, por exemplo)” (REGO, 2002, p.201). 
 

       

 Este conceito pode ser exemplificado pela análise dos elementos 
expressos nos mapas “desenhados” pelos estudantes, conforme demonstrado 
na seção 4 desse artigo. 

 



Durante esta primeira fase da estratégia da pesquisa-ação procurou-se 

compreender o espaço escolar em suas relações com os quilombos e 

comunidades do entorno, através da 

 

“leitura complexa (que) torna-se, desse modo, estruturada segundo 
um desenho, no qual se estabelece um centro – o centro relativo de 
um sujeito individual/coletivo que lê o meio em torno (com as suas 
diversas escalas interpretativas), valorizando os referenciais locais 
dos meios entre exercidos com seus pares cotidianos” (Rego, 2002, 
p.204). 
 

O esquema a seguir busca explicitar o percurso dessa pesquisa: 

 
Figura 1 - Esboço esquemático sobre a estratégia de pesquisa-ação  

 

A educação pode ser concebida através da interpretação (hermenêutica) 

instauradora (REGO; SUERTEGARAY; HEIDRICH, 2001). Nesse 

entendimento é possível outra observação dos fenômenos os quais originam 

hipóteses que vão além dos temas tratados de imediato, o que leva a uma 

transformação e superação da própria percepção do observador sobre a coisa 

interpretada. Enfim, o sujeito atinge um novo parâmetro para a leitura do 

mesmo objeto.  



A seguir estão expostas algumas possibilidades de ações instauradoras 

com o intuito de instrumentalizar as Associações de Moradores dos quilombos 

para o exercício de empoderamento de agentes comunitários sobre as suas 

instituições educacionais. O planejamento de ações do CARU tem algumas 

etapas e passos a serem cumpridos: (a) Retorno dos produtos pedagógicos 

para as famílias dos educandos com exposição das relações internas na sala 

de aula e na escola como um todo. (b) Elaborar entrevistas para os 

pais/responsáveis em sua residência, com o objetivo de buscar o sentido dos 

projetos educativos durante o turno inverso e retornar os dados brutos para que 

pais/responsáveis possam analisá-los. (c) Outro questionário apontaria para a 

observação das respostas do corpo de educadores não-formais que trabalham 

nas mesmas instituições educativas para a busca de integração e diálogo com 

o projeto escolar formal e curricular. (d) proposta de leitura e interpretação 

coletiva da lei 10.639 (BRASIL, 2003) para entendimento sobre as suas 

diretrizes e de qual modo proceder quanto ao exercício desse direito junto à 

escola. 

5. Das práticas educativas sobre diversidade cultural  

A teoria da educação popular pressupõe que ambos, educadores e 

educandos, sejam sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, contrapondo 

a idéia de que os saberes são transmitidos daqueles que sabem para aqueles 

que não sabem. O conhecimento não é construído somente no estudo das 

palavras e teorias científicas, mas também ao entender as experiências 

cotidianas do educando, sendo a escola um espaço importante nessa 

construção. A dialogicidade se dá quando estes saberes são colocados em um 

mesmo plano de interação.  

 A educação dialógica deve emergir, necessariamente, tendo como 

suporte o conhecimento sobre a realidade investigada, conforme o conceito de 

Pedagogia Urbana (SOUZA, 2006), que traz como referência a Pedagogia do 

Oprimido, de Paulo Freire. 

Não só na escola ou, antes mesmo disso, na família, se forma o caráter e se 
cultivo o espírito, se transmitem e se aprendem valores; a cidade, em si mesma 
(ou por outra, a vivência da cidade, a experiência da cidade), educa e forma o 
caráter. Para o bem e para o mal. As “cidade-prisão”, os muros, as cercas 



eletrificadas e os aparelhos de vigilância, o medo, a segregação, a auto-
segregação e suas “bolhas de proteção”: tudo isso colabora para gerar um tipo 
de criança, depois de adolescente e finalmente de cidadão, muito diferente 
daquele socializado em um espaço onde as formas espaciais, os territórios e 
as imagens espaciais e símbolos inscritos na paisagem traduzam liberdade e 
estimulem a solidariedade. (p. 263). 

 Para isso, foram realizadas oficinas com diferentes metodologias como é 

o caso dos fanzines4, estudos de campo para a zona da Ilhota5, e oficinas com 

educadores de capoeira angola, quando houve o princípio de trabalho com 

temas geradores concernentes ao espaço vivido do jovem educando na busca 

da transversalidade temática sobre a cultura afro-brasileira e o espaço urbano.  

 Além dessas atividades, houve o exercício de mapas mentais baseados 

na metodologia Kozel (2005) foi proposto em oficina aos educandos para que 

realizassem “mapas desenhados” a partir de perguntas que se relacionam com 

o seu lugar. Foi proposto que os educandos realizassem um “mapa 

desenhado” do percurso casa-escola em folha em branco de tamanho A3. 

Deste exercício houveram respostas que revelaram a memória do percurso da 

casa até a escola a pé. Constatou-se que os principais locais representados 

graficamente são o shopping center e as praças públicas mais próximos de 

suas casas, representando os espaços público e  público de propriedade 

privada.  

O “mapa desenhado” da aluna “F. de Oliveira” (13 anos), estudante da 

escola Bahia e moradora da Vila Caddie, apresenta conteúdo rico para 

compreender a sua percepção sobre o Bairro. Quanto aos elementos na 

imagem (FIGURA 2), pode-se perceber que os ícones têm forma de 

representação gráfica através de desenhos associados a palavras que os 

complementam, trazendo evidências espaciais dos fenômenos representados. 

Quanto à distribuição dos elementos gráficos, nota-se a forma circular 

                                                           
4
 Publicação artesanal de baixo custo com intuito de distribuição local permite a inserção e 

desenvolvimento de temáticas significantes. A metodologia de construção do fanzine é, 

também, uma forma de expressão das representações sócio-espaciais dos educandos, ou 

seja, um veículo catalisador. 

5
 Antigo reduto do negro em Porto Alegre que sofreu processo de gentrificação (SOUZA, 2008) 

nos anos 1960, atual Bairro Cidade Baixa. 



associada a ícones dispersos, sem revelar nenhum elemento propriamente 

humano, senão apenas enquanto paisagem construída (KOZEL, 2005).  

 

Figura 2 – “Mapa desenhado” (F. de Oliveira). 

Na parte superior esquerda da imagem observa-se um conjunto 

uniforme de pequenas habitações – barracos -, dentre as quais a casa dessa 

aluna que está assinalada ao lado do “valão” (arroio poluído). Ao sair da zona 

de sua comunidade ela deve passar por uma “obra” (edificação em fase de 

construção) e pelo centro administrativo do Porto Alegre Country Club, o qual a 

jovem denomina como “prédio do campo de golf”, que se localiza logo na saída 

de sua comunidade. Ao cruzar a av. Marechal Andréia ela encontra o “matagal” 

e a rua da sua escola, a “quatorze de julho”. Interessa observar que no mapa 

mental essa rua não leva até a escola, tendo que atravessar uma fila de 

automóveis. No limite superior direito do desenho está representada a Escola 

Bahia, separada do Colégio Monteiro Lobato pela praça Ephraim Pinheiro 

Cabral, que demarca a separação entre uma e outra. Existem ainda dois 

ícones dispersos na parte central da imagem que estão denominados. 

Avaliamos que os outros dois elementos são conjugados, sendo eles o 

“castelinho” (Colégio Província de São Pedro) e a “carroça” – carrinho de 

preparar e vender pipocas -, que se localiza em frente a uma das saídas dessa 

escola. O vínculo se dá quando essa jovem compra pipocas nessa “carroça” - 



assim como tivemos a possibilidade de acompanhar alguns de seus colegas 

que também param para comer ali enquanto tem a oportunidade de 

permanecer por alguns minutos em frente ao “castelinho”, provavelmente o 

único modo plausível de uma jovem negra que estuda na escola pública vizinha 

se aproximar e observar os alunos daquela escola particular.  

Por conta dessa relação com o entorno a escola Bahia se constitui como 
um dos principais redutos de formação da identidade da população de baixa 
renda do Bairro Três Figueiras.  

6. CONCLUSÃO 

Dentre as instituições formais onde o CARU atuou neste ano pôde-se 

constatar a incipiência no tratamento com a questão étnico-racial, mesmo que 

estas escolas atendam alunos oriundos de territórios quilombolas, sendo 

percebidas apenas ações isoladas por parte de professores ou pais no período 

próximo ao dia 20 de novembro. O coletivo acadêmico reconhece também a 

incompletude de seu trabalho, sendo necessária a autocrítica para continuar a 

realizá-lo com maior precisão, mas também considera-se que as 

determinações de Estado na forma de leis não são suficientes para cumprir 

com demandas concretas dessas comunidades.    

Assim, considera-se necessário o enfoque do CARU nas relações dos 

sujeitos com o seu lugar para compreender sua situação atual. Desse modo, 

sabe-se que a emancipação surge do próprio povo, mas que pode ser 

estimulada por quem conhece intimamente as suas demandas e aspirações ao 

amadurecer ideias que surgem do diálogo e resultam em ações organizadas e 

mais precisas. A emancipação quilombola e popular tem como necessidade 

primordial a questão educacional e continua sendo um fator de grande 

dificuldade para aqueles que almejam apoiar uma verdadeira Reparação 

Histórica e Social para o povo negro, ou seja, autônoma frente ao Estado. 
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