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1. INTRODUÇÃO

Esse projeto visa desenvolver junto às com unidades quilombolas dos Silva e dos 

Fidélis do município de Porto Alegre a compreensão de sua situação no espaço-tempo da 

cidade de Porto Alegre através  da Cartografia  Social  e  da promoção de uma educação 

geográfica  para  diversidade.  Compreender  a  territorialidade  das  comunidades 

remanescentes de quilombos urbanos das Famílias Fidélix e Silva em Porto Alegre, por 

parte  dos  seus  respectivos  moradores,  gerando um produto  final  expressado através  da 

produção de  mapas  e  videografias.  A ação  busca  fortalecer  a  noção de  territorialidade 

quilombola a partir da inter-relação entre diversos elementos socioculturais e espaciais. Já 

as ações de educação geográfica para diversidade compreendem estabelecer processos de 

significação do conhecimento e da cultura afro-descendente em escolas públicas próximas 

aos  quilombolas  escolhidos.  Nesse  sentido,  não  objetivamos  tratar  apenas  conteúdos 

clássicos de geografia – ou conteúdos comuns que geralmente estão listados nos planos 

dessa disciplina nas escolas de ensino formal ou nos livros didáticos mais usados -, mas se 

preocupar em explorar a geografia e/ou território e sua complexidade, a fim de procurar 

traçar uma teia que integre todos os elementos que produzem, são produzidos e reproduzem 



o território vivido das comunidades em que atuamos. Significa se aprofundar na análise dos 

elementos formadores de um certo território (quilombola) e tecer as linhas que os ligam 

para abarcar a totalidade. Representa, também, uma ação, não somente a análise, mas a 

análise seguida da ação, assim como a ação que repercute numa análise. Essa ação é social; 

isso significa que, para entender os territórios quilombolas e seus conflitos com o atual 

espaço urbano, é necessário entender o processo social que definiu a configuração espacial 

local,  assim como  que  as  determinações  do  espaço produzido  acabam interferindo  nos 

movimentos de determinada comunidade (o social).

2. OBJETIVOS 

Geral:  Promover  ações  coletivas  a  partir  da  relação  entre  educação  geográfica  com 

diversidade,  conhecimento  e  cultura  em  comunidades  quilombolas  proporcionando  a 

valorização identitária através da Lei 10.639/03 em escolas públicas que atendem estudantes 

moradores  de  quilombos  urbanos  no  município  de  Porto  Alegre  através  da  cartografia 

social.

Específicos:

• Realizar um diagnóstico sociocultural e de percepção ambiental no contexto escolar 

e em comunidades quilombolas circunscrita a este espaço.

• Compreender as possibilidades de implementação da Lei 10.639/03 no currículo escolar 

da Rede de Ensino e de que forma a cultura afro-brasileira vem sendo constituída nos 

projetos políticos-pedagógicos de escolas públicas;

• Promover a compreensão dos educandos sobre a condição da diversidade cultural no 

Brasil, a partir da atualidade dos fatos decorrentes da coexistência de diferentes 

povos e etnias no seu território.

• Dialogar com o universo cultural do aluno, negociando significados e acolhendo o que 

o aluno traz, estabelecendo com ele um diálogo efetivo.

• Propiciar momentos de discussão na escola onde o conhecimento da construção do 

espaço  pelas  etnias  afro-descendentes,  indígenas  e  euro-descendentes  possam 

estimular o jovem a refletir a cerca das diferenças e das diversidades que compõem 

a cultura sincrética da população brasileira, fator fundamental para o entendimento e 

construção da sua participação cidadã.



• Promover o reconhecimento de outras possibilidades culturais urbanas a professores 

do  ensino  fundamental,  principalmente  subsidiado  por  metodologias  de  ensino 

aproveitando os potenciais ligados as tecnologias da comunicação e informação.

• Elaborar fóruns temáticos e material didático sobre a temática da diversidade para o 

estudo  de  duas  dimensões:  A  dimensão  histórico-cultural  e  a  dimensão 

socioeconômica.

3.  JUSTIFICATIVA

A pirâmide socioeconômica étnico-racial do Brasil em mais da metade é constituída 

por  negros  e  pardos.  Mesmo  assim  as  sucessivas  políticas  de  estado  ainda  não  são 

suficientes para a significativa diminuição da desigualdade étnica e a posse dos territórios 

ocupados por remanescentes de quilombolas é bastante vulnerável. O avanço da legislação 

em favor do povo negro não tem sido acompanhado pela plena aceitação das comunidades 

quilombolas no seio de nossa sociedade.  Por isso, é importante o fortalecimento desses 

grupos  na  construção de  sua  coesão interna  e  vínculos  com seu território  por  meio  da 

produção de materiais e idéias próprias, que possam antecipar-se e ser independentes da 

legislação.  Nesse sentido,  busca-se articular  o  conhecimento  produzido  na universidade 

com as memórias destas comunidades, com apoio de metodologias de ensino formal e não-

formal, para contribuir com a conquista de ganhos no âmbito da organização, a partir do 

auto-conhecimento por parte destas comunidades.

A importância  de trazer o tema das diversidades é a mesma que tenta realizar a 

superação  das  visões  parciais  de  cada  realidade  cultural,  tão  presente  nas  abordagens 

etnocentristas. Enquanto o sujeito constrói o seu conhecimento, a partir das informações 

colocadas como fatores histórico-geográficos, este começa a aprimorar suas considerações 

acerca dos problemas sociais que todo o cidadão deve resolver coletivamente.

Ainda  que  o  Brasil  possa  ser  analisado  como  uma  nação  que  comporta  uma 

pluralidade de povos e etnias, os princípios jurídicos têm sido efetivados a muito custo 

como possibilidades de transformação das desigualdes econômicas e sociais. A constituição 

do Estatuto da Igualdade Racial e a implementação da lei 10.639, que instrumentalizam o 

aparato  jurídico  na  viabilização  de  medidas,  são  primeiros  estágios  no  avanço  até  a 

compensação das dívidas da nação com relação aos povos historicamente subjugados.



O debate travado pela efetivação das cotas de ingresso da população negra, indígena 

e  de  escolas  públicas  como  ações  afirmativas  do  estado  brasileiro,  põe  em  questão  a 

mediação das diferenças na negociação democrática entre os agentes sociais. Essa é uma 

conquista recente da democracia brasileira e de extrema importância como representação 

dos avanços no processo de inclusão social.

Entende-se  que  a  reação  dos  desfavorecidos  pelas  condições  socialmente 

construídas  deve  ser  levada  adiante  com responsabilidade,  a  qual  se  conquista  com o 

entendimento das causas que geram condições desiguais de acesso aos benefícios sociais, 

impostas  na  realidade  factual.  São  fartos  os  relatos  históricos  de  povos  oprimidos  que 

reconstruíram barreiras  e  exclusões  sociais  como  pretexto  para  exercer  o  sectarismo  e 

fomentar preconceitos, reproduzindo a opressão sofrida.

Desenvolver a compreensão dos educandos sobre a condição de diversidade cultural 

no Brasil, a partir da atualidade dos fatos decorrentes da coexistência de diferentes povos e 

etnias  no seu território.  Busca-se o conhecimento da construção do espaço pelas  etnias 

afrodescendentes,  indígenas  e  europeias  para  estimular  o  jovem  a  refletir  acerca  das 

diferenças e das diversidades que compõem as culturas existentes na população brasileira, 

para ampliar a participação cidadã.

4. AÇÕES PROPOSTAS

4.1. Metodologia 

Segundo Bernard Charlot (1996), para que um novo saber torne-se importante para 

ser  aprendido,  educandos devem perceber  que este  tem algo  a  ver  com ele,  ou seja,  é 

preciso  encontrar sentido e valor para se estabelecer relação com o saber. Essa discussão 

torna-se  importante  neste  projeto  a  partir  do  momento  em que  sujeitos  sociais  tenham 

espaço para que  percebam que o conhecimento  tem a ver com suas vidas  e  isto  exige 

oportunizar  diferentes  tipos  de  ações  e  possibilidades  de  expressão  não  havendo 

necessidade  que  todos  façam a  mesma coisa  sempre;  além disso,  diferentes  formas  de 

organizar o tempo e o espaço na escola e comunidade podem tornar a aprendizagem mais 

viva e real.



Esse conjunto de ações remete ao reconhecimento de outros territórios. A Geografia 

trabalha  com  a  diversidade  espacial  verificada  em  todas  as  escalas  geográficas,  nesse 

sentido, automaticamente, percebemos que também trabalha com as diferentes identidades 

socioespaciais  presentes  nessas  escalas.  O  reconhecimento  da  diversidade  cultural  é 

atividade excelente na ciência geográfica, no qual, pelas expressões culturais, inseridas nos 

sistemas  de  valores  e  objetos  espaciais,  são  reconhecidos  as  dinâmicas  e  processos 

territoriais  múltiplos.  A identidade  e  práticas  culturais  dos grupos sociais  apóiam-se no 

espaço para se efetivarem, tornando o lugar de encontro e de expressão cultural a lógica da 

construção territorial.  Nesse sentido,  aos professores e  discentes  envolvidos  no projeto, 

novos territórios serão desvendados, assim como transitados na busca da construção de um 

espaço social no qual todos possam se expressar e agir com liberdade. 

A  proposta  de  trabalho  estará  pautada  em  etapas  importantes.  Uma  trata  da 

elaboração de mapas mentais dos aspectos mais relevantes: o imaginário e a expressão do 

vivido com realização de oficinas não-formais nas escolas dos jovens quilombolas para o 

estudo da cultura do continente africano e da origem do povo afro-descendente no Brasil; 

Produção e avaliação de mapas mentais introdutórios através da metodologia Kozel (2008). 

Realização de oficinas nos centros comunitários para estudos e execução do trabalho de 

cartografia social. Edição da vídeo-grafia como um meio de interpretação e representação 

possível do espaço e de sua (re)produção.

Outra  etapa  importante  trata  do  processo  educativo  ancorado em  Paulo  Freire 

(1986;1996) e é centrado na relação entre currículo, conhecimento e cultura. O currículo 

está pautado numa questão epistemológica onde o conhecimento objetivado não elimina a 

sua subjetividade, pois a realidade social concreta não existe por acaso, mas como resultado 

da ação dos homens. O conhecimento deve levar em consideração a visão de mundo de 

quem ensina e aprende e as relações que travam com a realidade. O conhecimento e os 

sujeitos envolvidos deve estar situados historicamente, sendo possível criar e recriar saberes 

alcançados pelo diálogo na investigação da cotidianidade do aluno, na cultura de que é 

portador. Esse conhecimento que é trazido a partir da linguagem dos sujeitos educandos e 

das comunidades quilombolas envolvidas tornam-se os temas geradores. A adoção dessa 

metodologia nos termos propostos por Freire vem atender as ansiedades de educadores que 



já reformularam suas concepções a partir de reflexões sobre a potencialidade de utilização 

dos temas geradores como centrais no processo educativo.

5. PLANO DE ATIVIDADES PARA O BOLSISTA

Período Atividade

Fluxo Contínuo Reuniões de trabalho com o aluno bolsista e equipe para definição 
de metas da semana e revisão bibliográfica
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