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CONHECIMENTO E JUSTIÇA: 
QUEM FAZ O CONHECIMENTO?

Nelson Rego

Instituto de Geociências – UFRGS

XVIIXVII

Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre/RS não é apenas uma obra 
sobre quilombolas: é uma obra com autorias textuais e cartográficas também 
quilombolas. Aí se encontra o cerne a partir do qual identifico diferentes áreas 
de encontros e trocas presentes no Atlas. É melhor, antes, mencionar o cenário 
ao fundo.

Este cenário: quem transitar pelas ruas de Porto Alegre, incluindo no trajeto 
os bairros que não costumam constar nos cartões postais, verá que a população 
da cidade é em grande parte composta por pessoas negras, porém, se caminhar 
nos campus das universidades porto-alegrenses, verificará que a porcentagem 
de juventude negra entre os estudantes é acentuadamente menor do que em 
comparação ao conjunto urbano, e descerá próxima ao zero se observar não os 
estudantes, mas os professores e diretores. O funil se repete em todas as cidades 
brasileiras que abrigam instituições de ensino superior, mesmo nas regiões de 
população majoritariamente negra – e, diga-se, o porcentual dessa população 
não é pequeno mesmo na Região Sul, que leva a imagem de ser branca muito 
mais por afastar o negro de seus cartões postais e congêneres do que por, de 
fato, ser assim branca como os clichês querem fazer acreditar. O funil que assola 
os afrodescendentes castiga também os indígenas e descentes de indígenas em 
vastas porções do território brasileiro.

Qual conhecimento crítico acerca desse funil pôde ser historicamente 
produzido se, até hoje, os maiores interessados em romper com a desigualdade são 
mantidos à margem das instâncias produtoras de conhecimento? Conhecimentos 
foram produzidos, sim, mas apenas pelas bordas: ou por alguns brancos que se 
construíram efetivamente solidários, ou por raros negros que, lutando contra 
todos os obstáculos, ascenderam às tais instâncias, ou produzidos fora da 
academia e, neste caso, conhecimentos que permaneceram ignorados pelo olhar 
que pretende ditar o que deve ser visível. A “invisibilidade” dos sem-privilégios 
é condição necessária para a reprodução da desigualdade.
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Indicado o cenário, retorno ao Atlas de escritas e cartografias realizadas 
também por autoras negras e autores negros que se empenham, com suas 
práticas, em quebrar a “invisibilidade” produzida à vista de todos através de 
muito tempo. Essa visibilidade não lhes foi “doada” pelo Atlas. É por que lutam 
sistematicamente por educação, trabalho, território, moradia, cidade, cidadania 
que autoras e autores aqui presentes forçam a “invisibilidade” forjada a ir se 
rendendo aos avanços e multiplicação dos protagonismos – por isso, estão 
reunidos neste Atlas de lutas e de encontros multiétnicos.

Uma primeira área de encontros e trocas é justamente essa constituída por 
lugares de fala e lugares de escuta. Autoras e autores negros, entre os quais, 
quilombolas, exercem seus lugares de fala nesta obra publicada e chancelada 
pela academia. Há, pois, afirmação de lugar de fala que, ao invés de limitado 
à condição de objeto de análise feita por outros, vem falar de si por meio de 
sua própria voz. Qual a dimensão dessa ruptura afirmativa? O tempo trará a 
resposta, dirá em que medida a atitude rara veiculada pela obra de agora se 
tornará mais frequente na produção acadêmica de conhecimentos e sobre os 
efeitos sociais desse conhecimento. A superação da desigualdade é indissociável 
do fortalecimento do lugar de fala dos que foram empurrados para o silêncio, 
esse fortalecimento é condição necessária para a mudança. Mas o que será 
do lugar de fala se não houver escuta atenta pelo outro, escuta que responde 
e se constitui em nova fala? O que será dos caminhos que o lugar de fala tenta 
abrir se não houver a resposta do diálogo? Autoras e autores negros, brancos, 
multiétnicos estão em diálogo nestes textos e mapas e isso conduz a leitura a 
outra área de trocas.

Essa outra área é a dos encontros entre os saberes da academia e os saberes 
populares. Como conceituar saberes? Aqui, novamente é preciso duvidar dos 
clichês que reduzem os saberes populares a crenças e superstições. Se os saberes 
incluem a capacidade de dar sentido – e rumo – ao emaranhado da acelerada 
multiplicação de estímulos informativos e contraditórios que dominam o 
cotidiano, então, é condição necessária para superar o funil perverso do contexto 
histórico-social elaborar perguntas e respostas: saber o quê, saber o porquê, 
saber como, saber para quê, saber para quem. 

Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre/RS demonstra que saber 
produzido na academia e saber popular estão a estabelecer conversações, 
trocas. Ganham ambos. Transformam-se. O saber popular avança ao conquistar 
conceitos que antes lhe faziam falta para melhor lutar e, portanto, para melhor 
viver. O saber produzido na academia cresce no conhecimento do empírico, em 
aquisição de experiência vivida e em finalidade, a finalidade é um poderoso guia 
para levar a teorização fútil ao estatuto de teorização práxica. Esse caminho de 
mão dupla – do popular em direção ao acadêmico, do acadêmico em direção ao 
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vivido e vívido – pode ser lido nas páginas deste Atlas que não é obra terminada, 
é obra em processo. 

Passado e presente também se encontram. Do passado, vêm tanto a diáspora 
e a desigualdade, a serem superadas, quanto a história e a cultura, a serem 
resgatadas, valorizadas. O presente costura a superação com o resgate. Para a 
ação do presente, são necessários encontros entre lugares de fala e lugares de 
escuta, saberes da academia e saberes de resiliência do povo negro. 

Há outro encontro especial. O encontro de tudo na geografia. Das 
intenções até as coisas e, na seta inversa, da disposição material do mundo aos 
condicionamentos das mentes – nas intenções aprisionadas a condicionamentos, 
nas intenções que rompem aprisionamentos, estão juntos no espaço geográfico: 
o minério extraído da natureza perfurada em minas, o café colhido na natureza 
mudada em plantação, as fábricas, as sacas e os portos, os donos de tudo, o 
exército e a polícia, o clero e a promessa de outro mundo para as almas, almas a 
criar canções sobre si, natureza, campo e cidade, os casebres onde habitam (ex) 
escravizados que põem fábricas, lavouras e construção civil em movimento e 
agora afirmam seu um pedaço de terra ainda com árvores à beira da cordilheira 
dos edifícios, para ali, na terra, conservarem a existência quilombola, para, a partir 
dali, transformarem a vida quilombola. Isso tudo está junto na geografia-espaço. 
E vai sendo ligado em conceitos e números pela geografia-conhecimento do 
espaço construído. A geografia-conhecimento é imprescindível para construir 
justiça no espaço geográfico.

Há muitos outros encontros. Boa leitura.
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TERRITORIALIDADES CÓSMICAS: 
TECENDO HISTÓRIAS NEGRAS

Alan Alves Brito

Instituto de Física – UFRGS

XXXX

O Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre/RS, trabalho coletivo 
coordenado pela geógrafa, professora e pesquisadora Cláudia Luísa Zeferino 
Pires, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos 
(NEAB) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), é uma tecnologia 
social necessária nestes tempos tenebrosos de acirramento da necropolítica. 

Tecnologia social respaldada em fundamentos teóricos, metodológicos e 
ontoepistemológicos, o Atlas desestabiliza o racismo epistêmico que opera nas 
lógicas e nos processos de educação e de acesso à educação (em ciências) no 
Brasil. É uma síntese contundente e mágica da vitalidade,  responsabilidade e 
princípios que orí-entam os projetos NEAB Brasil afora. Um registro intelectual 
e sensível da luta quilombola em Porto Alegre, capital de um dos Estados 
brasileiros mais complexos do ponto de vista dos seus processos históricos e 
sócio-antropológicos no que concerne a politicidade dos lugares de pertença 
racial. 

O Atlas, ressignificado em sua semântica, é um tratado de cosmopolítica 
plasmado pela oralidade e, tal qual as tramas cósmicas, tece peles de papel 
que trazem inquietações e indagações; observa cuidadosamente o entorno e, 
dele, formula e propõe perguntas inovadoras; envolve-se o tempo inteiro com a 
investigação, numa outra lógica sujeito-objeto-sujeito; descreve, incluindo forma, 
tamanho, número, rostos, vidas; compara, classifica e ordena, sensivelmente; 
registra as observações por meio das palavras, das imagens, dos sons, ditos e não 
ditos, tabelas e gráficos; usa variadas ferramentas para entender o que se observa 
a partir de múltiplos olhares e perspectivas, pelas lentes das cosmopercepções; 
identifica padrões e relacionamentos nas teias quebrantadas do discurso fajuto 
da democracia racial; desenvolve explicações, especulações e ideias provisórias, 
que seguem a dinâmica da vida e das lutas e disputas contínuas; trabalha 
colaborativamente para enfrentar sistemas caóticos e complexos que tentam, 
o tempo inteiro, desmantelar identidades forjadas na resistência; discute e 
compartilha afetos e, mais importante, dá vez e voz, numa escuta ativa, sensível 
e revolucionária, em que a fusão de mundos (in)visíveis se faz presente. 
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O Atlas, trata-se, portanto, de trabalho científico primoroso, cujos principais 
cientistas e pensadores são as mestras e os mestres dos saberes-fazeres, que 
dialogam o tempo inteiro com o ensino e a extensão, num tripé (três pontos), 
que entre geografias e cartografias definem um plano territorial, a própria 
geometria dos Universos possíveis. Nele, o local (Porto Alegre) é universal, e 
as periferias são de fato o centro, na lógica quilombista de coabitar o mundo, 
sagrado e profano, partilhando espaços e ideias com as plantas, com as folhas, 
com as pedras, com os outros animais e os fenômenos todos, tangíveis e sensíveis, 
com suas potências e deslocamentos, com a sua poesia negra própria. 

O Atlas traz a voz da ancestralidade e da memória de um Porto-que-se-quer-
mais-Alegre, reconhecendo-se negro, em matrizes afrodiaspóricas. É preciso 
avançar. Perceber. Sentir. Comunicar. Sonhar junto. Aquilombar-se nessas 
narrativas, nessas histórias de lutas e r(existências), para dar-nos conta que se a 
realidade não dá origem ao imaginário, é o imaginário que dá sentido ao mundo. 

Espero que estas narrativas solidifiquem as texturas das experiências e a 
instituição de um outro sistema-mundo, mais feliz, menos desigual e mais 
socialmente justo, em que a ética do eu sou, porque nós somos nos inspire e nos 
esperance. Tal como Ananse, o Atlas é um contador de histórias, plasmando e 
potencializando outras realidades emancipatórias para o Brasil do século XXI. 
São estas encruzilhadas que nos levarão longe. Laroyè! 

Há-braços quilombistas. 

Territorialidades cósmicas: tecendo histórias negras
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O NOVO, POR NECESSÁRIO E 
IMPRESCINDÍVEL, IMPÕE-SE!

Babalolá Dumissai

Os desafios que a vida nos apresenta, filho,
são para serem suplantados!”

Ensinamento das matrizes indígenas da minha mãe 

Madeira de lei não dobra; quebra!“
Ensinamentos das matrizes afro-centradas do meu pai

Então, é bem assim. Por isto, lá vamos nós! 

Fui instigado a fazer uma fala quilombista sobre um trabalho acadêmico, 
rico, desafiante, afoito, que desvela, de forma inquestionável, as entranhas de 
uma sociedade inconclusa, desumana, falida! Sociedade que nega aos seus 
filhos sua própria História. Sociedade, cuja base estruturante dos seus pilares 
foi construída nas chacinas coletivas de nações indígenas e africanas. Violências 
que se perpetuam na nossa contemporaneidade! 

Sociedade que se nega a evoluir, mantendo-se arraigada, presa a valores 
sociais, éticos, morais, culturais seiscentistas! Mudou-se a metodologia da 
escravização, mas essa permanece incólume! Negros, indígenas, sociedades 
periféricas; somos, sim, escravizados pelo sistema deles, dos racistas predadores, 
dos machistas, dos fascistas, dos corruptos! As senzalas, hoje, aos milhares, 
aos milhões, estão tipificadas nos morros, nas palafitas, nas CoHabs, nas ruas, 
embaixo dos viadutos e das marquises dos grandes magazines! O açoite a 
fustigar sobre a vida dos eternos criminalizados negros e oprimidos em geral 
está caracterizado no salário de fome, um dos responsáveis pelos gargalos 
sociais, que afligem nosso cotidiano. 

A história, sabemos, é contada pelos vencedores! E estes, pelos arbítrios, 
pelas violências, pelas injustiças e pela desumanização que promovem nas 
suas conquistas, negam, ao povo, a verdadeira História. Cabe a todos nós, que 
temos consciência da nossa escravização, a responsabilidade da conquista da 
nossa alforria. Para conquistá-la, temos que fazer uma revisão criteriosa, no 
sentido de promover a descolonização das inverdades impostas pela academia 
nos livros didáticos! 

A vivência nos ensinou: “Povo que não sabe da sua própria história, é 
povo escravizado!” Daí, nossa pequenez, como nação, diante das potências 
do primeiro mundo. Somos uma nação subalternizada, de coluna vertebral 
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dobrada! Consequência dessa narrativa histórica propositadamente obscura, 
inverídica, responsável pela manutenção dos poderes constituídos, (todos), 
através das imoralidades éticas, promovidas pelas mãos das castas que dominam, 
secularmente, os espaços de poder e de mando no Brasil!

A nossa “santa indignação”, até aqui exposta, tem, como objetivo único, 
dar ênfase, dimensionar a amplitude e a magnitude do trabalho realizado 
com rigor científico, por conseguinte, sedimentado na real história do Brasil, 
produzido pelas mentes lúcidas das professoras Cláudia Luiza Zeferino Pires 
e Lara Machado Bitencourt. Lê-lo foi um bálsamo! Um alento revigorador das 
vozes e das energias interiores, já cansadas e violentadas pelo silêncio criminoso 
das universidades brasileiras, com temas de altíssima relevância, para saber 
quem somos, por que somos e o que seremos, como nação! 

Lembro o Magnífico Reitor (esse, sim, Magnífico) Darcy Ribeiro, que 
denunciou, com pertinência, o descaso de grande parcela dos eruditos, dos 
meritocratizados brasileiros, com relação aos valores materiais, imateriais e 
simbólicos do Brasil: “A universidade brasileira está de costas para o povo, de 
costa para o Brasil!” (Darcy Ribeiro). Verdade inconteste! A fala do emérito 
antropólogo e professor Darcy Ribeiro é um libelo, claro, de espanto e de 
indignação ao descaso e ao desrespeito da academia brasileira no trato dos 
valores, que dão sustentação às raízes fundantes da nossa brasilidade! 

Sigamos! 

Sankofa = Voltar ao passado! Entender o Presente! Projetar o futuro! Há 
cinco mil anos, em África, as civilizações tinham esse entendimento: conhecer 
o ontem, para entender o hoje e, assim, projetar o amanhã! Ensinamentos que 
as eméritas professoras Cláudia Luiza Zeferino Pires e Lara Machado Bitencourt 
buscaram seguir a rigor e produziram uma obra de altíssima qualidade científica 
e mais, bem mais: uma obra humana e humanizante.

A obra Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre/RS, na sua essência, 
humaniza a Geopolítica! Explicita, de forma inequívoca, os valores nobres dos 
seres humanos aquilombados no trato das suas relações sociais, das suas formas 
de vivenciar seus sagrados, seus jeitos próprios e seu respeito para com a natureza 
que os cerca. Suas ligações com suas ancestralidades, seu cuidado, seu zelo e 
seu carinho com que tratam e seu cuidado com os griôs, seus mais velhos, e, o 
mais importante: emana, dessa obra, o sentimento de uma territorialidade não 
ligada à cartografia oficial, burocrática, cartorial, e, sim, o espaço geográfico, 
como uma extensão do próprio ser humano aquilombado. O Quilombo, o 
território, é o ser humano! Os seres humanos, aquilombados, são o território; são 
o Quilombo! Não há dicotomia entre o espaço geográfico, a territorialidade e os 
seres humanos aquilombados! A simbiose entre os humanos e a territorialidade 
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é explícita; visível para quem quiser ver! Ou, melhor, para quem está em sintonia 
com o amanhã, com as mudanças, que, inexoravelmente, virão!

O sentimento e a ênfase dados aos valores do coletivo nos quilombos 
propiciam uma vivência harmoniosa, tendo, como pilares, as filosofias política, 
social e cultural quilombista, lincada, presa aos quilombos seiscentistas, que 
pautavam sua visão de sociedade no bem comum, no comunalismo, no comunal, 
no sentido de que tudo pertence a todos. Não bastasse a humanização da 
ciência geopolítica, as eméritas professoras Cláudia Luiza Zeferino Pires e 
Lara Machado Bitencourt ampliam, de forma radicalizada, a importância das 
suas exposições, quando fazem o enlace entre a geopolítica quilombista e o 
percurso do nosso fazer. Colocarei aqui, em caixa alta, PERCURSO DO NOSSO 
FAZER, pois vêm daí nosso alento e nossa esperança na mudança desse mundo 
desumanizado para um mundo, a que possamos nominar mundo humanizado! 
Essa complementariedade ao título do capítulo um vislumbra algo exponencial 
a ser conquistado. Há, sim, agora, uma luz, ao final do túnel! 

Desponta dessa obra a possibilidade real de podermos construir uma nação 
soberana, pujante, tendo, como suporte para essa demanda imprescindível, 
centenária e urgentíssima, a simbiose entre a excelência dos conhecimentos 
acadêmicos brasileiros e universais e os acúmulos das experiências empíricas, 
vivenciadas, não, só, pelos negros e pelas negras quilombolas, mas por todos 
os extratos sociais, hoje, excluídos e postos à margem da sociedade. Para 
que essa utopia viável venha a acontecer, há que se horizontalizar os saberes 
acadêmicos e os saberes empíricos! Ocorrendo, assim, o proposto na obra Atlas 
da Presença Quilombola em Porto Alegre/RS. Então, e só assim, acontecerá o 
rompimento da crosta centenária do obscurantismo seiscentista. Os valores e os 
conhecimentos originados nas excelências das ciências universais, adequados e 
em consonância com as raízes da nossa brasilidade, em harmonia e em respeito 
com as experiências empíricas, induzirão ao surgimento de um novo patamar 
civilizatório, de uma nova correlação de forças entre o acadêmico e o empírico, 
assim como entre o capital e o trabalho.

Resta-me parabenizar as professoras Cláudia Luiza Zeferino Pires e Lara 
Machado Bitencourt pela lembrança do nosso nome, para a tão dignificante 
tarefa de apresentar esta obra, e agradecer, penhoradamente, pelos momentos 
gratificantes da sua leitura, ao tempo em que renovo minha esperança no 
surgimento de uma sociedade, em que os valores das diversas matrizes dos 
conhecimentos estejam em sintonia fina e horizontalizadas e em que, como 
seres humanos reflexivos, sejamos todos respeitados na nossa integralidade 
de humanos e valorizados pelo que somos e, não, pelo que temos! Esperança 
que almejo e sonho a se concretizar. 

Abraço quilombista fraterno!
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APRESENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/

PROREXT/UFRGS 
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É com muita honra e com muita alegria que apresentamos o Atlas da presença 
quilombola em Porto Alegre/RS, livro que já nasce como um marco neste gênero 
de publicação.  

Por um lado, em virtude das dimensões grandiosa e inédita de organizar 
uma coleção com 21 artigos, dez trabalhos técnicos, cinco entrevistas e um 
manifesto. Por outro, ao incorporar reflexões e práticas, oriundas dos mais 
diversos âmbitos da construção de conhecimentos, desde os militantes, os 
intelectuais, os técnicos e as lideranças das comunidades remanescentes de 
quilombos da capital do Rio Grande do Sul. 

O Atlas se consolida como trabalho de grande magnitude política, pois traz 
à público reivindicações e marcos histórico-territoriais de nove comunidades 
quilombolas. Ao dar nomes e sobrenomes a pessoas e a coletivos, então 
desconhecidos da maioria dos porto-alegrenses, esta obra se torna uma referência 
incontornável para as futuras pesquisas sobre a cidade.

Ao Departamento de Educação e Desenvolvimento Social (DEDS) da Pró-
Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como 
instância pública, que nasceu para realizar e para promover ações de interlocução 
entre a sociedade e a universidade, só nos resta agradecer ao Núcleo de Estudos 
Geografia e Ambiente (NEGA) pela iniciativa. 

O Atlas da presença quilombola em Porto Alegre/RS tornou palpável um 
dos mais caros pilares da defesa da universidade pública brasileira: a extensão 
universitária, como promotora do diálogo respeitoso com as comunidades. 
Como resultado, há a troca de conhecimentos e de saberes, que oxigenam o 
ensino e a pesquisa, plasmada em obra, que pereniza demandas e conquistas 
que são de todos(as) nós.

Muito obrigado!

José Antônio dos Santos

Pró-Reitoria de Extensão – UFRGS



XXVI

N

S

LO

VOU APRENDER A LER, PARA ENSINAR 
MEUS CAMARADAS

XXVIXXVI

Longe de ser homogênea, na cidade, temos a presença quilombola, 
sustentando suas terras e seus territórios, que se constituem pela resistência. 
Essas resistências compreendem os movimentos no espaço, criados pelas 
conexões afetivas, familiares, territoriais, religiosas, e muitas outras práticas, 
que dão suporte à vivência dos territórios quilombolas. 

Desse processo, inúmeros conflitos emergem do embate entre a hegemonia 
do sistema da propriedade privada, por parte dos que detém maior poder 
econômico, e os modos de fazer das comunidades quilombolas. Colocando em 
xeque a possibilidade de se vincular à terra e ao território, através do processo 
de regularização fundiária no espaço urbano. 

Logo, a apropriação espacial está pautada em processos de conscientização e 
de emancipações política e social, pois o território em construção se estabelece 
pelo conflito entre diferentes interesses e pela produção da cidade em seus 
múltiplos usos, de modo que as práticas do sistema colonizador foram sempre 
acompanhadas pelas dominações simbólica e espacial. No espaço da cidade de 
Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a colonização é acompanhada pela 
ideologia racial, presente no processo de formação socioespacial brasileira, que 
justificou a subordinação, a exploração, a exclusão e o extermínio da população 
negra, colocada às margens dos processos de desenvolvimento econômico, 
social e espacial brasileiros. 

Enquanto acadêmicas, ocupamos nosso lugar de privilégio, a partir do 
Núcleo de Estudos Geografia e Ambiente (NEGA/UFRGS), para aprender a ler 
o espaço geográfico, desvendando as máscaras sociais, que o envolvem e que o 
aprisionam. Nesse movimento, criamos redes de solidariedade e de produção 
de conhecimento, que se desenvolvem, a partir do mundo vivido e da sabedoria 
popular, e que, por sua vez, tecem outros mundos possíveis, que emergem das 
disputas, que, cotidianamente, se impõem às dinâmicas do espaço geográfico. 

Cláudia Luísa Zeferino Pires

Lara Machado Bitencourt

Organizadoras
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Vou aprender a ler, para ensinar meus camaradas

O NEGA E OS QUILOMBOS URBANOS
O Núcleo de Estudos Geografia & Ambiente (NEGA), do Departamento de 

Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi criado 
em 2003, com o objetivo de tratar as questões ambientais na sua relação com 
a pesquisa, com o ensino e com a extensão. Seu trabalho está pautado numa 
perspectiva dialógica de trabalho coletivo, com diferentes grupos sociais e 
espaços, que historicamente estão submetidos à exclusão e à opressão sociais. O 
grupo se expressa em diversas e diferentes ações e projetos, voltados à educação 
e ao planejamento do espaço geográfico, com ênfase nas questões ambientais 
e territoriais, sobretudo, aquelas ligadas às injustiças sociais, a que diferentes 
grupos estão submetidos. Essas são as questões que permeiam os debates, 
dentro do Núcleo, e elas conduzem nossas práticas, vinculadas às pesquisas 
na dimensão ambiental, na educação, na Geografia e na Cartografia Social, 
enquanto metodologia de luta no e pelo espaço. 

Com experiências, relacionadas a práticas de gestão e ao uso dos recursos 
hídricos na Reserva Extrativista Chico Mendes (AC) e no Parque Nacional da 
Tijuca (RJ), com participação nas discussões sobre a regularização fundiária e 
com o mapeamento participativo na Amazônia (FLONA de Tefé), aos atingidos 
por barragens no Rio Grande do Sul, às comunidades ribeirinhas no Delta do 
Jacuí e a projetos desenvolvidos na Região Metropolitana de Porto Alegre, com 
destaque para estudos nos bairros Restinga, Rubem Berta, Sarandi, entre outros, 
incluindo experiências com educação geográfica e antirracista, o trabalho do 
núcleo tem, por objetivo, instrumentalizar as comunidades estudadas, a fim de 
promover a popularização da ciência e o acesso à justiça social. 

A cartografia social, de caráter participativo e que se desenvolve, através 
da escuta e do registro das narrativas dos interlocutores sobre o seu lugar, 
tem, por objetivo, promover o reconhecimento e a demarcação dos territórios 
presentes e em disputa na multifacetada paisagem geográfica. Os protagonistas 
dos mapeamentos são as comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, 
periféricas da cidade e do campo, que procuram e que demandam do NEGA 
uma parceria na luta popular. 

É nesse contexto que, a partir de 2011, iniciam os trabalhos com os quilombos 
urbanos em Porto Alegre (RS). Em 2013, o trabalho com as comunidades 
quilombolas se consolidou, com o convite da comunidade do Quilombo dos Alpes, 
para a realização do mapeamento participativo do seu território quilombola, e, 
posteriormente, com o desenvolvimento de projetos de educação geográfica 
em parceria técnica com o projeto habitacional. A partir dessa aproximação 
com os territórios quilombolas e com as suas demandas, o NEGA também se 
torna parceiro e apoiador de ações importantes, relacionadas ao Movimento 
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Social Frente Quilombola do RS, ao Instituto de Assessoria às Comunidades 
Remanescentes de Quilombos – RS (IACOREQ-RS) ao Instituto de Pesquisa e 
Assessoria em Direitos Humanos, Gênero, Raça e Etnia (Instituto AKANNI). É 
a partir dessa inserção e do diálogo, construído com as comunidades e com o 
movimento social quilombola, que o Atlas da Presença Quilombola em Porto 
Alegre/RS se apresenta, como resultado desse acúmulo de experiências do 
grupo de trabalho, com atuação junto aos territórios quilombolas, composto 
por acadêmicos dos cursos de graduação e de pós-graduação em Geografia. 

ATLAS DA PRESENÇA QUILOMBOLA EM PORTO ALEGRE
Por que atlas? Usualmente, a referência que se tem para a palavra atlas vem 

da mitologia grega, com a representação de Atlante, o titã que sustenta o mundo 
sobre os ombros. Em nosso mundo ocidental, esta representação se consolidou 
no imaginário sobre a representação do Atlante, porém imersa nos processos 
de colonização, em que os ombros sustentam um excesso de obrigações e de 
tarefas. Desta forma, também representa a coleção de mapas, devido aos seus 
conhecimentos de cartografia e dos caminhos das terras distantes. 

Entretanto, atlas também aparece na Cordilheira do Atlas, localizada 
ao norte do continente africano, e é nessa perspectiva que retomamos seu 
significado nesta obra. Segundo Pardo (2007)1, a toponímia grega atlas pode 
estar associada a contextos dos povos fenícios e imazighen do Norte da África. 
Os povos denominados Imazighen (homens livres), também denominados, pela 
visão colonizadora, de Berberes (bárbaros), que vivem na Cordilheira do Atlas, 
designam atlas como adrar ou “montanha”. Sempre resistiram aos sistemas 
colonizadores, fundamentando sua resistência, principalmente, no mundo árabe, 
através do território e da organização social igualitárias e da valorização dos 
valores ancestrais. Para os fenícios, atlas deriva de addirim e seus significados 
relacionam-se com “poderoso, forte, magnífico, principal”. (PARDO, 2007)

Estamos reapropriando o sentido da etimologia da palavra atlas pelos povos 
do norte do continente africano para significar o Atlas da Presença Quilombola 
em Porto Alegre/RS, pois seus significados enfatizam força e grandeza magníficas.  
Portanto, o que podemos dizer sobre os quilombos de Porto Alegre, senão 
enaltecer suas forças, suas grandezas perante suas resistências, suas restaurações 
da liberdade coletiva? Além disso, temos o feminino, como força da mulher, que 
sustenta os territórios em seus ombros e que engendra as lutas com a cidade 
por seus filhos e por sua comunidade, edificando a política, a economia e as 
relações sociais dos territórios.

1 PARDO, Fernando López. Un nombre fenicio para Atlas. Gerión – Revista de Historia Antigua, Madrid, v. extra, 
p. 133-141, 2007.
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Não vamos encontrar muitos textos e conceitos com discussões ampliadas 
sobre este tema, porém encontramos na oralidade destes povos a ideia sobre 
a qual esta publicação se sustenta. Nosso objetivo, ao construir este material, 
é de propor uma Geografia quilombola, compartilhada pelas encruzilhadas 
teórico-metodológicas, junto a quem produz a cidade, observando que corpos 
são esses, que a ocupam, e aprendendo as múltiplas formas, pelas quais eles a 
produzem e a sustentam. 

As narrativas sobre os territórios, e o ato de dizê-lo, bem como sobre as 
diferentes formas de resistência, são próprias das comunidades. Respeitamos 
seus “lugares de falas” e seus protagonismos, para narrar seus quilombos, seus 
territórios e, assim, problematizar suas existências, através do “lugar de escuta”, 
que ocupamos, ou seja, como a/os pesquisadoras/es-extensionistas do Núcleo de 
Estudos Geografia e Ambiente (NEGA) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) apoia os movimentos quilombolas da cidade. Sem realizar essa 
leitura apenas pela ótica dos sujeitos, que compõem a Universidade, essa relação 
se sustenta por uma Geografia da ação, portanto, compreende a práxis dialógica 
com os territórios quilombolas e as suas interfaces com os movimentos sociais. 

Nestes territórios de memórias, encontramos experiências e narrativas de 
cosmogonias, que contribuem para a construção de outro olhar sobre a cidade 

Fonte: Acervo de Rita Coronel da Rosa (2018)
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e de um projeto de sociedade menos universalista, entremeado pela dialógica 
de saberes no combate ao racismo. Como diz nosso geógrafo Milton Santos no 
documentário Encontro com Milton Santos: O mundo global visto do lado de cá 
(2006)2, “[...] o papel ativo do território pode impor ao mundo uma revanche”. 
Eis o que esperamos que este material proporcione.

As cartografias contracoloniais, que surgem do processo do mapeamento 
coparticipativo, representam as narrativas territoriais das atuais nove comunidades 
quilombolas de Porto Alegre, pois cada qual, com suas particularidades, guarda 
consigo o registro das permanências e das resistências, que se entrelaçam em 
um panorama de segregação e de sobrevivência no e ao ambiente urbano, que 
é fortemente invisibilizado na cidade de Porto Alegre. Trata-se de mais uma das 
potencialidades de fortalecimento e de afirmação dos territórios quilombolas, 
através da narrativa e da representação do território quilombola, que é tão 
disputado, porém tão pouco discutido entre os atores sociais. 

São inúmeras as disputas narrativas, a que estão sujeitadas as disputas 
territoriais cotidianas nos quilombos e em muitas outras comunidades, assim 
como o é a própria metodologia de cartografar no campo da Geografia e de 
outras ciências, que utilizam o mapa para representar o mundo. As leituras 
dos territórios invisibilizados de Porto Alegre não estão confinadas ao ponto 
de vista das comunidades quilombolas, que, apesar das suas particularidades, 
possuem questões em comum com as demais comunidades periféricas da 
cidade. Logo, faz-se indispensável a ampliação das cartografias quilombolas 
para as demais comunidades e, também, para a cidade, enquanto um todo 
integrado, ao qual se justapõem as territorialidades quilombolas. Do mesmo 
modo, faz-se indispensável a ampliação das metodologias em cartografia social, 
ajustando o foco e o fazer cartográficos, de acordo com as necessidades e com 
a interlocução de cada território.

Assim, o Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre/RS é composto por 
uma coleção de textos, de trabalhos técnicos, de entrevistas e de um manifesto 
coletivo sobre a presença quilombola em Porto Alegre e sobre a influência das 
cosmovisões afro-indígenas na formação territorial brasileira. Destacamos 
o profundo impacto social, causado por esta publicação, no que tange ao 
reconhecimento e à valorização das geografias quilombolas na transformação 
do espaço urbano brasileiro e porto-alegrense, reunidas e analisadas para nos 
provocar, pedagogicamente, acerca das relações da produção de conhecimento 
e da reprodução desses conteúdos, a partir e para além da Geografia. 

O material está dividido em dois volumes, com conteúdos diferentes, porém 
integrados. No primeiro volume do Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre/RS, 

2 Encontro com Milton Santos: O mundo global visto do lado de cá, dirigido por Silvio Tendler (2006).
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apresentamos a trajetória de trabalho desenvolvida pelo Núcleo de Estudos 
Geografia e Ambiente (NEGA/UFRGS), junto às nove comunidades quilombolas 
de Porto Alegre (RS), destacando as CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS, 
construídas com e a partir de cada comunidade quilombola da cidade: Quilombo 
da Família Silva, Quilombo do Areal, Quilombo dos Alpes, Quilombo da Família 
Fidélix, Quilombo dos Machado, Quilombo da Família Flores, Quilombo da 
Família Lemos, Quilombo da Família de Ouro e Quilombo da MOCAMBO. 
Chegamos ao final dessa obra com o início de mais dois autorreconhecimentos 
de comunidades quilombolas na cidade Porto Alegre: o Quilombo Santa Luzia, 
localizado no Jardim Cascata/Bairro Glória, e o Quilombo Kédi, localizado no 
bairro Três Figueiras que certamente possibilitará a continuidade de novos 
mapeamentos. No segundo volume desta obra, apresentamos diferentes formas e 
possibilidades de compreender os quilombos e os seus movimentos, permeando 
questões teóricas e metodologias, que se inscrevem na resistência, na resiliência 
e na formação da construção de territórios quilombolas, através das chamadas 
EPISTEMOLOGIAS QUILOMBOLAS, de modo a articular uma constelação de 
pesquisadoras e de pesquisadores, que, ao longo de suas trajetórias profissionais 
e de suas atuações políticas, junto aos movimentos sociais, compartilham 
conhecimentos acumulados em suas experiências de pesquisa, de ensino e 
de extensão.

Assim, convidamos toda a comunidade geográfica, acadêmica e, 
principalmente, quilombola de Porto Alegre e do Brasil a desfrutar dos 
ensinamentos e das aprendizagens contidos nesta obra. Desejamos, também, 
que essas páginas fortaleçam as compreensões do projeto político de organização 
espacial quilombola, visando à efetivação de medidas de reparação histórica 
e geográfica a todos os povos secularmente segregados, ao longo da formação 
socioterritorial brasileira. 

Viva Dandara!

Viva Zumbi!

Viva a cultura popular!

Pedimos licença e as bênçãos para apresentar esta obra.
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CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS
Cláudia Luísa Zeferino Pires

Lara Machado Bitencourt

Organizadoras

A primeira parte do Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre/RS 
apresenta a trajetória de trabalho desenvolvida pelo Núcleo de Estudos Geografia 
e Ambiente (NEGA/UFRGS), junto às nove comunidades quilombolas de Porto 
Alegre/RS, destacando as CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS. No artigo 
Pelas trilhas dos quilombos de Porto Alegre: Percursos do nosso fazer geográfico, 
refletimos sobre as transformações de nossos fazeres, ao longo desta caminhada 
de assessoria geo-jurídica às comunidades quilombolas, iniciada em 2013, com 
o convite da Associação Quilombola dos Alpes D. Edwirges, em que, a partir 
da orientação da mestra Janja e da família Ellias, fomos desenvolvendo o lugar 
de escuta do NEGA e aprendendo como representar as presenças quilombolas 
na cidade. 

Da experiência iniciada com o Quilombo dos Alpes, passamos a enxergar e a 
sermos vistos pelas demais comunidades e pelos movimentos sociais quilombolas, 
como a Frente Quilombola do Rio Grande do Sul e o Instituto de Assessoria às 
Comunidades Remanescentes de Quilombo (IACOREQ), que também passaram a 
nos auxiliar na mediação com os quilombos e a integrar essa parceria de trabalho 
entre universidade, comunidade e movimento social. No artigo A territorialização 
de Porto Alegre pela presença quilombola e suas cartografias, discorremos sobre 
as transformações espaciais, promovidas pela presença quilombola na cidade, 
pois observamos que, no começo deste trabalho, Porto Alegre contava com 
cinco comunidades quilombolas e, atualmente, fechamos este material com 
a apresentação das trajetórias de lutas e de resistências de nove comunidades 
quilombolas, que, ao longo dos anos, passaram a reconhecer suas heranças 
quilombolas e a buscar seus direitos, frente ao Estado e às políticas públicas. 
Contudo, sabemos que muitas outras comunidades quilombolas estão por se 
perceber e por se reconhecer como tal. Logo, esperamos que este material as 
auxilie neste processo e seguimos à disposição de ouvi-las e de registrá-las nas 
cartografias da cidade, tal qual apresentamos as cartografias contracoloniais 
das atuais nove comunidades quilombolas de Porto Alegre
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Dividido em nove fascículos ilustrados, contendo as cartografias 
contracoloniais (SANTOS, 2015)1, geradas pela escuta das comunidades, pois 
estão orientadas, a partir das palavras e dos lugares das pessoas que vivenciam 
a identidade quilombola, apresentamos os trabalhos desenvolvidos com as 
comunidades do (1) Quilombo da Família Silva, primeiro quilombo urbano 
titulado do país, em 2009, e certificado pela Fundação Cultural Palmares (FCP), 
em 2004; o (2) Quilombo do Areal da Baronesa, um dos testemunhos do antigo 
bairro Ilhota, com suas heranças do Carnaval, também certificado pela FCP, em 
2004; (3) o Quilombo dos Alpes, comunidade centenária instalada no embrião 
da zona Sul de Porto Alegre e certificada pela FCP, em 2005; (4) o Quilombo do 
Fidélix, certificado pela FCP, em 2007, também testemunho da antiga Ilhota, 
que traz consigo a reivindicação diaspórica de quilombo, iniciada no Quilombo 
Rincão dos Negros, no interior do município de Santana do Livramento; o (5) 
Quilombo dos Machados, a mais nova das comunidades quilombolas de Porto 
Alegre, mas com uma herança respeitável de saberes da religião e da capoeira, 
certificada pela FCP, em 2014; (6) o Quilombo da Família Flores, descendente 
indireto do Quilombo dos Alpes, situado no bairro Glória e certificado pela FCP, 
em 2017; (7) o Quilombo da Família Lemos, instalado na Av. Padre Cacique, 
1250, há mais de 50 anos e certificado pela FCP, em 2018; e o (8) Quilombo da 
Família de Ouro e (9) a Mocambo, instalados nos bairros Lomba do Pinheiro e 
Cidade Baixa, respectivamente, ainda em processo de certificação pela FCP, que 
trazem consigo profundos laços, junto à religião e ao Carnaval, tensionando os 
limites da demarcação territorial, através de suas territorialidades múltiplas.

Os trabalhos desenvolvidos com as nove comunidades quilombolas, ao longo 
destes sete anos de pesquisa e de extensão, têm, por prática, a entrada a campo 
e o desvendar do território, através do mapeamento pelas pernas. Contudo, ao 
longo de 2020, em decorrência da pandemia de Coronavírus, as cartografias do 
Quilombo do Areal e da Mocambo foram feitas virtualmente, com o intuito de 
preservar nossas interlocutoras. Mesmo com as barreiras sanitárias, usamos 
ferramentas de comunicação remota, para garantir a participação comunitária 
no processo de revisão continuada de nossos trabalhos. Para encerrar a primeira 
parte da obra, apresentamos o Manifesto das Comunidades Quilombolas, redigido 
pela Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, movimento social, articulado a 
partir dos territórios quilombolas de Porto Alegre.

1 SANTOS, Antônio Bispo dos. Colonização, Quilombos: Modos e significações. Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa – INCTI. Universidade de Brasília (UNB) – Brasília, 2015. 
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Cláudia Luísa ZeferinoESPACIALIDADES 
GEO-QUILOMBISTAS: 
percursos do nosso fazer

Pires

Vem, anda comigo pelo planeta
Vamos sumir

Vem, nada nos prende, ombro no ombro
Vamos sumir

...
Parceiros loucos de cara

Ciganos loucos de cara
Inquietos loucos de cara

Loucos de cara
Kleiton e Vitor Ramil (1987)

PARA QUE(M) SERVE TUA GEOGRAFIA?
Um desconforto criador, instaurado pela força da comunicação, inspirada 

na leitura freireana e que vai muito além da extensão universitária vem 
acontecendo no processo de construção da disciplina Organização e Gestão 
Territorial, ministrada nas etapas finais do Curso de Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Através do debate, colocado 
por estudantes militantes sociais, vinculados ao Coletivo de Apoio à Reforma 
Urbana/Associação dos Geógrafos Brasileiros (CARU/AGB-Porto Alegre) e ao 
Núcleo de Estudos Geografia & Ambiente (NEGA/UFRGS), aproximamo-nos, 
para discutir e para repensar o papel da Universidade, junto às necessidades 
da população, que vive nas periferias urbanas.

A partir desse movimento, junto à disciplina, ao grupo de estudantes e ao 
núcleo de estudos, iniciamos um diálogo profundo com a cultura popular da 
cidade, em que surgem temas, relacionados às demandas de comunidades 
populares e quilombolas de Porto Alegre e da região metropolitana. Deste 

*  Ao final desta redação, fazem-se necessários os agradecimentos pela revisão final deste trabalho, presentes na 
generosidade das palavras, das reflexões e dos olhares geográficos e quilombistas de Joseli Maria da Silva, de 
Nelson Rego, de Onir Araújo e de Mestre Waldemar Pernambuco – Babalolá Dumissai.

Lara Machado
Bitencourt

COMO CITAR:
 PIRES, Cláudia Luísa Zeferino; BITENCOURT, Lara Machado. Espacialidades Geo-quilombistas: percursos do 
nosso fazer. In: Pires, Cláudia Luísa Zeferino; Bitencourt, Lara Machado (org.). Atlas da presença quilombola em 
Porto Alegre/RS. Porto Alegre: Letra1, 2021, p. 37-76
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modo, retoma-se o questionamento de para que(m) serve a tua Geografia? e 
passa a se estabelecer uma dinâmica de trabalho, em que não se tratam mais 
das necessidades da Universidade, mas exatamente do inverso, pois surgem, 
ao longo de vários semestres, demandas específicas de análise geográfica, 
orientadas pelas comunidades e pelos movimentos sociais. Não raro, essas 
demandas estão associadas aos conflitos de uso do solo urbano, imbricadas 
nas necessidades de moradia, de regularização fundiária, de luta pela terra e 
de direito à cidade. Foi através desta caminhada com as periferias urbanas que 
as comunidades e a temática quilombola chegaram até nós.

Considera-se que há, na comunicação, o ato político-pedagógico, conforme 
colocado por Paulo Freire (2010), visto que não existem sujeitos passivos e que 
todos os envolvidos no ato de comunicar são cointencionados ao objeto de seu 
pensar e se comunicam pelo seu conteúdo. Esse princípio pedagógico, quando 
instaurado em nosso campo de formação, leva-nos a uma relação dialógica 
entre as práticas situadas e os saberes populares e acadêmicos. 

Paulo Freire destaca, também, que, no fazer da extensão, estão implícitas 
as ações de levar, de transferir e de depositar algo em alguém. O objetivo das 
práticas situadas é romper com este fazer mecanicista, e a Geografia, ciência de 
dinâmicas múltiplas, muito tem a ganhar com o desenvolvimento das práticas 
situadas, pois nos permite entender o espaço da Paisagem, do Lugar e do 
Território, a partir da comunicação com os sujeitos locais e com suas lógicas 
de vivenciar este espaço geográfico. 

Logo, nossas práticas são situadas, porque são uma estratégia didática, 
que assume um papel importante na relação dialógica do processo de ensino-
aprendizagem no campo disciplinar da graduação, ensejando uma postura 
epistêmica, de relação interdisciplinar, para o debate do fenômeno com as 
matrizes populares de conhecimento. Colocamo-nos, então, na disputa de 
narrativas da produção de conhecimento, principalmente, quando associadas 
à produção de mapas, como um dos produtos entregues aos grupos sociais 
trabalhados, visto que esses mapas se tornam instrumentos políticos e jurídicos, 
que pleiteiam as demandas comunitárias, perante os gestores, em diferentes 
escalas.

A perspectiva metodológica, com relação a uma prática situada e vinculada 
aos saberes populares, é uma resposta metodológica às disputas de poder 
e de exclusão, que engendram a produção de saberes na academia. Através 
da produção de conhecimentos geográficos situados, junto à representação 
dos imaginários populares, escolhemos utilizar nosso lugar privilegiado de 
pesquisadoras, para a abertura e para a efetivação do diálogo de saberes com 
sujeitos, que querem construir outras representações e narrativas sobre si 



39

Espacialidades Geo-quilombistas: percursos do nosso fazer

N

S

LO

mesmos. Através do encontro das diferenças e do exercício atento da escuta 
dos sujeitos populares e dos seus saberes-fazer é que rompemos com o olhar 
obediente e embranquecido de nosso saber-fazer, até então, colonizado e 
colonizador.

Assim, através do emprego de práticas situadas, as relações de sujeito e 
de objeto se confundem. Tal acontece, quando nós, professores, educadores, 
pesquisadores, tornamo-nos, também, objetos dos nossos sujeitos de pesquisa, 
na medida que os próprios sujeitos das comunidades manifestam em nós as 
possibilidades de expressar suas lembranças, suas narrativas e suas marcas 
territoriais. Simultaneamente, também somos corpos e sujeitos integrados 
nesse processo, porque as narrativas dessas pessoas se juntam às nossas 
narrativas, e as perspectivas que se projetam são, principalmente, visibilizadas 
nos acontecimentos vividos. 

Viabilizar os sentidos que damos para um dos campos de trabalho da 
Geografia, como uma das geografias possíveis, ou seja, para a Geografia que 
se preocupa com a apreensão do contexto dos atuais e diferentes momentos, 
tornando-a a ciência-chave na compreensão do cotidiano, é o principal objetivo 
deste trabalho. Assim, as representações dos imaginários quilombolas da cidade 
de Porto Alegre se apresentam como um desconforto criador, que nos faz rever 
constantemente nossas metodologias e nossos saberes-fazer em Geografia, 
a fim de melhor apreender esses múltiplos e simultâneos modos de ver e de 
produzir a cidade. Apresentamos, neste artigo, dois momentos metodológicos 
importantes na criação destas representações: na primeira parte, falamos sobre 
a produção dos mapas-narrativas e sobre a representação do espaço no tempo; 
na segunda parte, falamos sobre a criação da espiral do tempo quilombola 
e sobre a representação do tempo no espaço. Para todas essas construções 
metodológicas, contamos com o desconforto e com a orientação criadora 
das comunidades quilombolas, dedicadas ao exercício de se enxergarem nas 
representações de seus territórios. 
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O DESCONFORTO CRIADOR DE QUANDO 
UM FIO TECEU UM TEMPO A MAIS NO ESPAÇO

Passeio pelo escuro
Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve.

Esquadros
Adriana Calcanhotto (1992)

 

Ao final de 2013, fomos convidadas a conhecer as lideranças do Quilombo 
dos Alpes, uma comunidade centenária, localizada no bairro Glória, em Porto 
Alegre (RS). Fomos apresentadas à comunidade por Clarice Moraes1, que, 
primeiramente, levou às lideranças do quilombo um dos trabalhos realizados 
pelo NEGA. Este trabalho era o livro conto Desvendando a Tinga: o mistério 
das caixas (PIRES et al., 2014) desenvolvido no bairro Restinga com alunos e 
professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Larry Ribeiro Alves, 
com mestres griôs e com lideranças de um dos maiores bairros da periferia 
de Porto Alegre. A construção do livro contou se deu, através da contação da 
história de formação do bairro, dada pelas práticas situadas, que escutam e que 
registram as memórias das pessoas que vivem o Lugar e que foram afetadas pelas 
políticas de remoções da década de 1960, as quais deram origem ao bairro, e 
que sofreram e ainda sofrem com toda a negligência e com o racismo estrutural 
das políticas de higienização da cidade. Atraídas por essa forma de fazer os 
registros da história do povo de um Lugar, as lideranças do Quilombo dos Alpes 
quiseram conhecer as perspectivas de trabalho e de atuação da Universidade 
adotadas pelo NEGA e, assim, convidaram-nos a conhecer as suas narrativas 
e o seu Território. 

Era uma manhã de quinta-feira, quando fomos recebidas com um café 
da manhã preparado pela comunidade do Quilombo dos Alpes. Foi, então, 
que a turma de Organização e Gestão Territorial de 2013/2 e os estudantes 
pesquisadores do NEGA foram apresentados a Rosangela da Silva Ellias (Janja) 
e a Karina Rejane Ellias. Elas nos contaram as suas histórias e as memórias de 
seu território, destacando os significados de lugar dados por elas àquele pedaço 
de terra, que fica no topo da Estrada dos Alpes, na divisa entre os bairros Glória, 
Cascata e Teresópolis. 

1  Clarice assina o belíssimo texto aoCORpo!, que compõem este material, em que ela fala sobre o corpo negro 
e sobre a reivindicação da nomenclatura afrobrasileira, sem o hífen, pois a identidade afro não está apartada 
da identidade brasileira. Tomando as reflexões da amiga autora, incorporamos esta escolha semântica a este 
e aos demais textos que assinamos nesta coletânea. 
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Como produto da disciplina e do trabalho coletivo, gerou-se um mapa 
do território, feito por e para geógrafos. Tecnicamente, apresentamos um 
mapeamento da comunidade, utilizando a linguagem gráfica do Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), que necessitava se comunicar mais com a 
comunidade (Figura 1). Na representação, não encontramos, nos softwares de 
mapeamento, uma iconografia que expressasse as identidades quilombolas 
com o território, contudo, mesmo com as limitações da linguagem técnica do 
software, o mapeamento realizado rompe com os silêncios dos mapas oficiais, 
haja vista que a cartografia oficial e sistemática do município de Porto Alegre 
não representa seus quilombos, mesmo sendo a capital brasileira com o maior 
número de comunidades quilombolas autodeclaradas e reconhecidas pela 
Fundação Cultural Palmares (FCP) do país. Atualmente, são nove comunidades 
quilombolas em Porto Alegre, mas muitas outras estão por se autorreconhecerem 
quilombolas1. A mensagem deste apagamento na cartografia oficial da cidade 
é clara e retrata um posicionamento político, que omite essas presenças e que 
não valoriza a diversidade e as diferenças urbanas do município. 

Apesar da iniciativa de visibilizar o território quilombola na cidade, a técnica 
empregada não deu conta de fazer os sujeitos se enxergarem no mapa, pois 
esta linguagem cartográfica não estava se comunicando com eles. Porém, a 
Janja, enquanto uma mulher muito inteligente, sabiamente disse: “Esse não é o 
Quilombo; eu não me enxergo nele”. E acrescentou: “[...] para mapear esse lugar, 
tem que ser pelas pernas” (Figura 2), e nos instigou a conhecer o seu território, 
caminhando por ele. Foi então que nós, geógrafas, fomos provocadas a rever 
as formas e as técnicas, que nos foram ensinadas, quanto a pensar e a fazer a 
representação do Espaço em um mapa.

Neste exercício de aprendizado, desenvolvemos nosso lugar de escuta, no 
sentido freiriano de compreender os sujeitos, enquanto seres dotados de saberes 
e de técnicas prévias, que lhe são apresentadas, buscando a harmonização entre 
os saberes e as técnicas quilombolas e geográficas, pois 

2  Os processos de reconhecimento e de autoidentificação quilombola são uma ação política, engendrada a partir 
das comunidades tradicionais, auxiliadas ou não pelos movimentos sociais e/ou pela universidade. Tal se dá, 
através da abertura de um processo em dois órgãos públicos: o primeiro é a Fundação Cultural Palmares, em 
que, através de uma ata de autorreconhecimento assinada pela maioria da comunidade, inicia-se o trabalho de 
elaboração do memorial histórico, atestando a presença e a trajetória da comunidade no território. O processo 
da FCP é concluído com a emissão da certidão de autorreconhecimento. Quando em posse deste documento, 
a comunidade está habilitada a dar entrada no processo de titulação de suas terras, através do Instituto 
Nacional de Reforma Agrária (INCRA). Neste órgão, são feitos estudos geográficos, históricos e antropológicos, 
que geram o Relatório Técnico de Identificação e Demarcação (RTID). Após a emissão do RTID, ocorrem as 
etapas de indenização e de desapropriação de terceiros, que possuem documentação legal de posse sobre as 
terras reivindicadas pela comunidade, seguidas pelos decretos de reconhecimento e de titulação das terras 
quilombolas, através de uma concessão de uso coletivo, portanto, não comerciável e indivisível. Inúmeros são 
os processos abertos e em andamento na FCP e no INCRA, contudo a lógica da propriedade privada, associada 
ao sucateamento intencional e ao enfraquecimento das gestões locais, faz com que os processos de titulação 
de terras quilombolas se arrastem por anos, sem conclusão. 
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Figura 1 – Resultado do primeiro mapeamento realizado no Quilombo dos Alpes 
Fonte: turma 2013/2 da disciplina Organização e Gestão Territorial, a partir de informações obtidas com 
Rosângela Ellias e Karine Ellias em trabalho de campo

[...] se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não 
é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos 
os portadores da verdade a ser transmitida aos demais que aprendemos 
a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. (FREIRE, 
2016, p. 111)

Assim, entre 2013 e 2015 fomos aprendendo a escutar o quilombo e a falar 
Geografia entre nós (Figura 3), e também fomos dando forma ao mapa PELAS 
TRILHAS DO QUILOMBO DOS ALPES: Percurso, Memória e Ancestralidade 
(NEGA/UFRGS, 2015) (Figura 4). Tal ocorreu, até o momento em que a Janja 
olhou as representações e pode reconhecer a si mesma e as marcas do seu 
território grafadas no mapa. Através deste recuo, que antecedeu nosso salto 
metodológico, tecemos um fio a mais do tempo no espaço, passando a grafar 
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Figura 2 – Mapeamento pelas pernas 
Fonte: NEGA (2013)

e a fazer reconhecer, nessas cartografias, o presente, o passado e a identidade 
narradas por Janja. 

Assim, a cartografia dos marcadores territoriais do Quilombo dos Alpes 
(Figura 4) invoca a historiadora Isabel Henriques (2003) e seus modos de ler as 
memórias do espaço em Angola, na África. Conforme a autora, os marcadores 
territoriais compreendem vínculos ancestrais simbólicos e funcionais, que 
autonomizam e que salvaguardam os valores afrocivilizatórios. Um território 
é reorganizado, sem nunca perder suas memórias ancestrais. Deste modo, o 
processo colonizador é afastado de seus processos de controle, ao preservar 
as estruturas de coletividades, sendo as marcas os sinais, que asseguram a 
manutenção do espaço, direito fundamental e inegociável na garantia da 
autonomia e do bem-viver. Logo, o mapa é o instrumento técnico, que permite o 
conhecimento e a representação do território, que é pensado e que é delimitado 
pelas corporeidades quilombolas e pelas suas marcas territoriais, pautadas nos 
valores afrocivilizatórios (TRINDADE, 2010).
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Figura 3 – Escutando e aprendendo a falar entre nós, inverno de 2015 
Fonte: NEGA (2015)

Os valores afrocivilizatórios elencados pela professora Azoilda Trindade 
(2010) (Figura 5) desvendam o conteúdo das memórias vivenciadas pelas 
populações afrobrasileiras e, por consequência, por nossas narradoras 
quilombolas. Os valores afrocivilizatórios são: a oralidade, a circularidade, a 
religiosidade, a corporeidade, a musicalidade, o cooperativismo/comunitarismo, 
a ancestralidade, a memória, a ludicidade e a energia vital (Axé). Suas definições 
também inspiraram os contornos das iconografias, desenvolvidas a partir destas 
narrativas, pois nos foi possível organizar as muitas esferas do vivido, que o mapa 
tencionava representar. Os fios dessas histórias, contadas e vividas a partir do 
território, legitimam as lutas dos movimentos quilombolas pelo direito à terra, 
cujos valores afrocivilizatórios representam um conjunto de aspectos e de 
características existenciais, espirituais e materiais, objetivas e subjetivas, que, 
corporeificado e espacializado, constituíram-se e se constituem em processos 
histórico, social e cultural dos modos de sermos brasileiras e brasileiros.

Memórias, ancestralidades, corporeidades, circularidades e energia vital 
se constituem em marcas territoriais vividas e expressas na oralidade das 
comunidades quilombolas. E é a partir de experiências vividas com o espaço 
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Figura 4 – Mapa resultante do mapeamento pelas pernas. 
Fonte: NEGA (2015) 

que o corpo-território quilombola se consolida e afirma suas bases, para resistir 
e para coexistir na urbe. Conforme Trindade (2010), a corporeidade é muito 
importante, na medida em que com ela se vive, existe e é como somos e como 
estamos no mundo. Os povos que foram arrancados do continente africano e 
que chegaram ao Brasil só com seus corpos logo aprenderam a valorizá-los, 
como patrimônio. 

Valorizar os corpos quilombolas e toda a ancestralidade que lhes acompanha 
são possibilidades de construções e de produções de saberes, através de 
conhecimentos coletivizados e compartilhados. Isto está nos territórios 
quilombolas, pois seus corpos compõem os elementos que constituem os valores 
afrocivilizatórios trabalhados nos cadernos A Cor da Cultura e compõem, com 
os marcadores territoriais, o percurso metodológico das cartografias sociais 
do Quilombo dos Alpes e dos demais quilombos de Porto Alegre, realizadas 
pelo NEGA. 

Mapeando a partir da valorização da oralidade e através da polifonia, as quais 
compõem as histórias que vivenciam as geografias quilombolas, tomamos a 
escuta da palavra como um dos métodos de elaboração do mapa-narrativa, que 
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Figura 5 – Valores civilizatórios afrobrasileiros. 
Fonte: Disponível em <http://www.acordacultura.org.br/oprojeto> Acesso: 01 out. 2019

desponta, enquanto uma cartografia corpórea, que registra e que espacializa a 
presença e as relações desses corpos com e pelo espaço geográfico. A experiência 
com a comunidade quilombola dos Alpes constituiu o marco inicial deste 
processo de escuta das narrativas quilombolas e a possibilidade de conhecermos 
as geografias e as memórias, que vão tecendo, de geração em geração, as relações 
identitária e sagrada das comunidades quilombolas com o espaço de Porto Alegre. 
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A CONSTRUÇÃO DE CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS: 
QUANDO OS FIOS DE ANANSE TECEM MAPAS-NARRATIVAS

Tempo, tempero,
tecendo o futuro…

Sexto sentido
Itamar Assumpção e Ricardo Guará, 1988

Ananse, a aranha (Figura 6), é uma personagem muito popular da África 
Subsaariana e, conforme a professora Zélia Amador de Deus (2011), Ananse 
dá origem ao mito dos povos Fanthi-Ashanti na região do Benin. Com suas 
teias e suas histórias, acompanhou seus filhos na diáspora sofrida pelos povos 
africanos, desde suas chegadas ao continente americano. Conforme a autora, 
os africanos que atravessaram o Atlântico trouxeram mais do que seus corpos; 
trouxeram consigo divindades, visões de mundo, alteridades – linguística, 
artística, étnica, religiosa –, além de diferentes formas de organização. Dessa 
forma, o mito de Ananse, a aranha sábia, guarda e conta todas as histórias de 
seu povo, através de suas teias. Ela é inteligente e seus contos relatam a força 
dos pequenos contra os grandes. 

Ao longo do processo geo-histórico brasileiro, as marcas territoriais 
quilombolas têm sido invisibilizadas e descontextualizadas, no âmbito das 
construções socioespaciais. A exemplo da geografia escolar, que identifica e 
que caracteriza esses povos somente pelo processo colonizador das opressões 
vividas, negligenciando seus modos de resistência e de resiliência, através 
dos quilombos do passado e do presente. O estudo de suas configurações 
socioespaciais pouco ocupa os espaços formadores da sociedade e do território 
brasileiro, mesmo que, desde sempre, estejam presentes no espaço das cidades 
e dos campos e, desta forma, modelando o território nacional. Este apagamento 
e este silenciamento das presenças do trabalho e das culturas quilombolas 
não podem mais ser reproduzidos. As cartografias destas presenças e destas 
territorialidades, que se configuram, a partir delas, são os objetivos de nossos 
trabalhos, cabendo, também, a necessidade de pensar e de tecer novas formas 
de cartografar e de ler o espaço geográfico. 

Optando pelo ato político, que envolve a construção dessas ações, em torno do 
mapeamento, denominamos mapa-narrativa a expressão política da cartografia 
entre diferentes sujeitos, que se comunicam e que pensam o espaço nas suas 
estratégias de formação territorial, de conflitos, de afirmação, de visibilidade 
e de projetos futuros, para construir um espaço mais justo e mais solidário. 
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Figura 6 – Ananse, a aranha 
Fonte: Gabriel Muniz (2021)
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Compreendida pela relação dialógica, relaciona o vivido no tempo entrecruzado 
no espaço. Logo, o mapa-narrativa constitui um espaço afirmado pela presença 
quilombola numa cidade que invisibiliza suas narrativas e suas memórias. A 
cidade plural, diversa, heterogênea, multicolorida, diferente e divergente das 
narrativas desenvolvimentistas e que homogeneíza seus espaços se apresenta 
e emerge pela oralidade quilombola. 

O mapa-narrativa desnaturaliza a visão de espaço-tempo ordenado 
territorialmente, como um enunciado linearmente construído, ou seja, 
desconstrói a ideia de que os quilombos pertencem ao passado. Quilombo é 
presente e é evocado pelas narrativas quilombolas, como via de contracolonização 
aos sistemas territorial e jurídico brasileiros, que utiliza o sistema cartorial 
para o cumprimento do ordenamento territorial e para a expropriação da 
terra. Para Antônio Bispo (2015, p. 20), a contracolonização e a colonização 
são formas, pelas quais o autor conceitua “[...] os processos de enfrentamento 
entre povos, raças e etnias em confronto no mesmo espaço físico geográfico”, 
logo as manifestações contracoloniais se dão, desde o momento em que o 
colonial desponta, resistindo, até os dias atuais, às ações perversas do projeto 
colonialista de controle dos sujeitos e dos territórios. Discutir a regularização 
das terras significa adotar uma arma do inimigo, para transformá-la em defesa. 
O ser quilombola não é dito pelo documento da terra, mas, sim, pela forma 
como os quilombolas se relacionam com ela. 

Nesse sentido, os mapas cartoriais refletem os processos de construção de 
um sistema colonizador, materializado na visibilidade dos arranjos espaciais de 
quem historicamente detém o poder, principalmente, sobre a terra. As práticas 
sociais, culturais, ambientais, políticas, comunitárias, destacadamente, as 
produzidas pelos movimentos quilombolas de nosso país e, especialmente, de 
Porto Alegre se contrapõem ao sistema colonizador, contestando seus processos 
de organização e de estruturação, que certamente estão presentes e marcados 
nos projetos de desenvolvimento espacial.

Essas práticas confrontam o racismo estrutural e os procedimentos, que 
impõem um sistema de legalização jurídica sobre o direito à terra e ao território. 
Estas foram historicamente construídas e acumuladas, com base nas lutas contra 
o sistema colonial opressor, desde a cruzada pelo Atlântico, em um movimento 
de reconstrução das identidades, através dos deslocamentos forçados. O Atlântico 
Negro, como nos fala Paul Giroy (2017), representa esses processos de (des)
territorialização, construídos nas diásporas, compreendendo as interações entre 
sistemas comunicativos e contextos, que elas, não, só, incorporam, mas, também, 
modificam e transcendem. Esta é uma chave importante de compreensão dos 
quilombos brasileiros, que, por força da diáspora, dada através dos sucessivos 
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deslocamentos, forçados ou não, constroem seus significados de pertencimento 
aos territórios. 

Assim, os mapas dos territórios quilombolas de Porto Alegre refletem o 
movimento de se contrapor às relações de hegemonia do processo econômico 
produtivo brasileiro sobre a propriedade da terra, comprometendo-se com suas 
práticas socioculturais e com estas territorialidades, repletas de conhecimentos 
ancestrais, asseguradas pelas oralidades e pelas memórias dos territórios. O 
processo colonizador no Brasil desmantelou a terra, retirando sua condição 
sagrada e produzindo um território colonial perspicazmente construído pelo 
discurso de uma cartografia cientificista, baseada em mapas indexados pelos 
valores produtivos, para atender à economia agroexportadora das cidades em 
desenvolvimento. 

O geógrafo inglês Brian Harley (2009) apresenta uma importante discussão 
acerca do discurso cartográfico e sobre o quanto este impõe uma persuasão e 
um reconhecimento de representações unificadas e universalizadas, que criam 
uma legitimidade social e acadêmica sobre o espaço. Os quilombos expressam 
a organização de resistência ao sistema colonial e seus territórios refletem a 
capacidade profunda de marcar suas existências pelas corporeidades e pelos 
pertencimentos, em conexões com a terra, dadas pelos usos sociais e coletivos 
das comunidades quilombolas. Desta forma, os mapas contracoloniais tratam 
de registrar cartograficamente as marcas territoriais dessas conexões com 
a terra e as teias que envolvem os territórios. Através da encarnação de um 
mapa corpóreo, que se desenvolve, através “das pernas” e da oralidade, os 
mapas contracoloniais expressam as narrativas territoriais quilombolas, que 
nos provocam a ler e a ver o espaço geográfico de cosmologias negligenciadas 
pelo Estado e pela produção de conhecimento formal. 

Nossos caminhos do mapear também dialogam com Tim Ingold (2005), que 
nos diz que conhecemos, enquanto caminhamos, e, não, antes de caminhar. O 
viajante ou narrador que conhece enquanto caminha não está nem elaborando 
um mapa nem utilizando um; ele está mapeando, simplesmente. Os arranjos que 
aparecem desse processo de mapear, seja na imaginação, seja na materialidade, 
como objetos, são apenas “pontes”, ao longo do caminho; não iniciando ou 
terminando, e, sim, pontuando o processo.

O mapa, enquanto uma imagem, leva-nos a uma representação do mundo, que 
é, muitas vezes, construído em espaços que não estão diretamente relacionados 
com a experiência e com as histórias de vida das pessoas. Conforme Ingold 
(2005), habitantes nativos – no caso, as comunidades quilombolas – podem 
não conseguir determinar seu lugar no espaço, de acordo com algum sistema 
independente de coordenadas geográficas. Todavia, com razão, sabem onde 
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estão, porque os lugares têm posições experienciadas, vividas, portanto, o mapa 
se torna qualificado. Essa perspectiva nos desafia, justamente porque somos um 
grupo de geógrafas e de geógrafos mapeadores do mundo em coordenadas, que 
passa a cartografar o mundo da vida e as experiências significativas, vivenciadas 
no lugar, que deixam, material e simbolicamente, marcas territoriais profundas

A narrativa dada pela oralidade e pelos demais valores civilizatórios 
afrobrasileiros representa as marcas territoriais. Compreendemos os marcadores 
territoriais como as marcas de trajetórias de vida e de luta no espaço. A referência 
desse conceito parte da historiadora Isabel Henriques (2003), que discute os 
marcadores territoriais, a partir do desmantelamento da terra africana e da 
construção da Angola colonizada. A autora trata da necessidade de construir 
uma rede interpretativa, capaz de nos permitir um entendimento eficaz de 
elementos identificadores do espaço. Para Henriques, o território se sustenta 
com a história e se representa, tanto por formas e por arranjos espaciais como 
pela presença dos espíritos dos antepassados, pela acumulação de sinais 
(marcadores); uns, criados pela natureza e reinterpretados, socialmente, e outros, 
provindos do sagrado, do indivíduo e da sua sociedade. Nossa contribuição, 
através da Geografia, é demonstrar como os valores afrocivilizatórios e os 
marcadores territoriais, presentes nos corpos e no mundo vivido dos sujeitos 
quilombolas, podem ser cartografados, gerando, com isso, instrumentos de 
enfrentamento às desigualdades estruturais do mundo vivido e às disputas de 
poder no campo simbólico. 

Os mapas-narrativas dos quilombos de Porto Alegre (RS) indexam os 
movimentos e os sentidos de pertencimento de cada território, tensionando a 
cartografia colonial, que, na sua origem, invisibiliza a percepção e as atividades 
corporais dos sujeitos com e no mundo. Este é um desafio teórico-metodológico 
de criação e de representação, porque implica tecer movimentos, estratégias, 
emoções, racionalidades, resistências políticas e culturais, tal qual foram e são 
os quilombos, que cotidianamente tecem territórios de esperança.

Outra importante questão a destacar é a da articulação entre universidade 
e comunidade, que não se dá de maneira assistencialista ou efêmera, pois 
buscamos, na criação e no aprofundamento dos vínculos técnicos e afetivos, 
engendrar as bases sociais da cidade que queremos: mais igualitária, socialmente 
justa, antirracista e antissexista. As experiências metodológicas proporcionadas 
pelos trabalhos de extensão (comunicação), de ensino e de pesquisa, que se 
consolidaram, junto à comunidade do Quilombo dos Alpes e ao Núcleo de 
Estudos Geografia & Ambiente (NEGA), são exemplos da potencialidade política 
da Geografia; não, apenas, enquanto disciplina acadêmica, mas enquanto 
geograficidade, experienciando ler e representar o território, a partir do mundo 
vivido, em suas contradições e em suas incompletudes dos pontos de vista 



52

N

S

LO Espacialidades Geo-quilombistas: percursos do nosso fazer

técnico e existencial, além de se configurarem em formas de ação geográfica e 
de comprometimento político e coparticipativo com o conhecimento produzido, 
motivo pelo qual nossa orientação metodológica reside sobre a pesquisa-ação.

A ideia do mapeamento coparticipativo está fundamentada na concepção 
de Paulo Freire (2010), quando este reflete sobre a importância da comunicação 
no processo de conhecimento. Básica nas relações humanas, a comunicação 
se apresenta como uma relação social igualitária e dialógica. Através da 
coparticipação dos sujeitos no ato de conhecer, desenvolvem-se as bases para 
a pesquisa-ação, dadas pela relação de comprometimento político dos técnicos, 
dos pesquisadores e dos estudantes para com as comunidades que participam 
deste processo. Deste modo, constroem-se as cartografias contracoloniais, a 
partir do mapeamento das soluções para as demandas de cada comunidade 
(PIRES et al., 2016). Com isso, provocamos a universidade e os seus sujeitos 
a compreenderem que seu papel fundamental é de desconstruir o lugar de 
privilégio na produção de conhecimento que ela ocupa, a fim de efetivamente 
promover a equidade e a justiça sociais.

Os mapas-narrativas compõem as matrizes de representação das cartografias 
contracoloniais e, por sua vez, representam a multidimensionalidade do 
movimento espaço-tempo. Como nos fala Doreen Massey (2004), o espaço é 
feito por suas multiplicidades, logo o desafio que se impõem, ao cartografar o 
espaço múltiplo, ganha importantes ferramentas nos mapas-narrativas, pois 
estes permitem registrar a polifonia do Espaço, visto que este é a:

Esfera da possibilidade da existência da multiplicidade; é a esfera na qual 
distintas trajetórias coexistem; é a esfera da possibilidade da existência de 
mais de uma voz. Sem espaço não há multiplicidade; sem multiplicidade não 
há espaço. Se o espaço é indiscutivelmente produto de inter-relações, então 
isso deve implicar a existência da pluralidade. Multiplicidade e espaço são co-
constitutivos. (MASSEY, 2004, p. 8)

No Brasil, as narrativas afroindígenas estão presentes, como heranças, que 
compreendem a acumulação dos tempos e das formas do passado, que se 
refletem no presente das comunidades quilombolas e indígenas. O mito da 
Ananse, associado à oralidade e à contação de histórias, constitui-se de uma teia 
de relações, que são símbolos de proteção e de força entre seus filhos. Através 
da interpretação dessas tramas e do conteúdo gerado pela manutenção e pela 
ressignificação das memórias e das tradições quilombolas no tempo-espaço, 
chegamos às teias, que conduzem as cartografias contracoloniais.

A figura da Aranha também afirma os princípios de organização matriarcal 
quilombola, em que, sobretudo as mulheres, são a grande força de produção e 
de manutenção do território e de suas redes, pois, através das teias familiares 



53

Espacialidades Geo-quilombistas: percursos do nosso fazer

N

S

LO

e dos vínculos afetivos, garantem a resiliência de seu povo e a permanência 
dos territórios. Essas teias estão repletas de sagacidades, para subverter e para 
enfrentar o padrão dominante, visto que é nas adversidades que se encontram 
os caminhos. Nessa perspectiva, dá-se o encontro entre a oralidade quilombola 
e a grafia geográfica dos mapas. A partir do Quilombo dos Alpes, nós, enquanto 
NEGA, fomos convidadas a mapear as demais comunidades quilombolas de 
Porto Alegre. Ao todo, são nove comunidades autorreconhecidas e certificadas 
pela Fundação Cultural Palmares (FCP), com processos de titulação tramitando 
em diferentes etapas, junto ao Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA-
RS), órgão responsável pelos pleitos de titulação das terras quilombolas. As 
comunidades são: Quilombo da Família Silva, Quilombo do Areal, Quilombo 
da Família Fidélix, Quilombo dos Alpes, Quilombo da Família Flores, Quilombo 
da Família Lemos, Quilombo dos Machado, Quilombo da Família de Ouro e 
Quilombo da MOCAMBO. 

Cada uma das narrativas desses sujeitos forma as teias, que envolvem os 
nove territórios quilombolas da cidade. Essas tramas de ações expressam seus 
saberes, suas histórias – individuais e coletivas –, suas trajetórias políticas e suas 
ressignificações espaciais com a cidade e com seus territórios. As narrativas 
espacializadas demonstram como os corpos quilombolas resistem no espaço 
urbano, defendendo-se contra os racismos estrutural e estruturante de nosso 
país, presente nas opressões que a cidade lhes impõe. Elas registram, também, 
como enfrentam suas dores e como comemoram suas conquistas, como vivem 
seu sagrado e como protagonizam suas lutas. As cartografias contracoloniais 
representam as teias de Ananse, pois contam outras geo-histórias da cidade 
de Porto Alegre, tecendo, no mapa, as resistências quilombolas, expressas nas 
marcas territoriais desses sujeitos.

O desafio de representação do múltiplo e, por consequência, do plural do 
Espaço, que se apresenta, é, também, um desafio pedagógico à Geografia e à 
leitura contracolonial da cidade. Mas, através das epistemologias quilombolas, 
tecemos os fios das memórias, que se entrelaçam no espaço-tempo. Neste jogo 
de representações, que é a elaboração de mapas, iniciamos a leitura quilombola 
e quilombista do espaço-tempo, a partir dos mapas-narrativas, desenvolvidos 
pela extensão universitária e pela práxis geográfica, e seguimos a leitura do 
tempo-espaço, através da representação da espiral quilombola.
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ESPIRAL QUILOMBOLA – COMPREENSÃO, REPRESENTAÇÃO 
E REPARAÇÃO GEO-HISTÓRICA

A formação socioespacial brasileira é configurada pelas marcas dos diferentes 
grupos étnico-raciais, que habitam este território, desde o início dos tempos. 
A geografia e a história brasileiras têm sido construídas, através das marcas 
enunciadas pelos narradores, que detêm a hegemonia do poder, de modo 
que este discurso tende a embranquecer a formação socioespacial do Brasil, 
desumanizando as presenças negras e indígenas, fazendo proliferar, através do 
racismo estrutural, a segregação socioespacial dessas populações (SANTOS, 
2010). 

Cabe, então, no Atlas da presença quilombola de Porto Alegre, pensarmos 
acerca das representações e das marcas deixadas no espaço brasileiro, 
evidenciando as disputas narrativas, presentes neste espaço, compartilhado e 
vivido por diferentes grupos, através dos embates sociais, econômicos, políticos 
e culturais. Quem conta as histórias das geografias quilombolas brasileiras? 
Como esse espaço se desenvolve no movimento das disputas, dos ataques e 
das defesas aos sujeitos e aos territórios quilombolas? E de que forma podemos 
representar estas dinâmicas tão complexas? 

Assim, destacamos a ideia de reparação histórica, enquanto marco de 
discussão, proposto pelas lideranças do movimento negro, e enquanto principal 
bandeira da Organização pela Libertação do Povo Negro (OLPN), fundada em 
2014. Destacamos, nesse sentido, o intelectual Yedo Ferreira, militante e um 
dos fundadores do Movimento Negro Unificado (MNU), e da Sociedade de 
Intercâmbio Brasil-África (SINBA), também, uma das fundadoras da OLPN, 
ambos na década de 1970. A OLPN possui um forte projeto político e coletivo, 
que discute e que encaminha a reparação pelos crimes históricos e continuados 
de escravidão aos descendentes de escravizados africanos e indígenas.

Conforme Yedo Ferreira (2017), a reparação é a relação que se estabelece, por 
força política de persuasão e de negociação, entre as partes, para reparar, para 
ressarcir e para compensar o povo, que sofreu ofensas trágicas. Ferreira (2017) 
complementa, afirmando que a reparação histórica se justifica: 1) pelos crimes 
da história, cometidos antes da abolição, ou seja, pelos crimes imprescritíveis 
de lesa-humanidade, pelos tráficos transatlântico e colonial; e 2) os crimes 
de ódio no pós-abolição, que são o racismo, a discriminação, a xenofobia e o 
preconceito. Logo, o desafio é estruturar as condições necessárias, para reparar 
os povos, que continuamente sofreram perdas irreparáveis, sobretudo, a partir 
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do Estado Brasileiro, que, desde a Conferência de Durban (2001)3, não tomou 
providências, quanto às ações de reparação. 

Assim, a reparação histórica reclama, também, a reparação geográfica, quando 
se trata do direito à terra e ao território de povos quilombolas e indígenas. O 
espaço é a dimensão multiescalar do tempo, deste modo representaremos 
esta relação dialógica, através da Espiral Quilombola, em que se registram as 
horizontalidades, presentes nas lutas e na resistência dos povos negros afro-
brasileiros, frente às verticalidades da gestão racista do Estado brasileiro.

A Espiral Quilombola foi pensada, para visibilizar e para debater a luta dos 
povos quilombolas em nosso país. Sabe-se que são muitas, as lutas travadas, assim 
elencamos aquelas que representam, com maior força, as lutas engendradas 
pelos povos negros do Brasil e que consolidam o movimento pelas reparações 
histórica e geográfica. Este esforço metodológico foi iniciado no dia 31 de 
agosto de 2019, na comunidade do Quilombo dos Machado, onde aconteceu a 
reunião preparatória para a II Assembleia dos Povos. O NEGA participou dessa 
reunião, organizada pela Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, mediando as 
oficinas de cartografia e a construção de uma linha temporal, que demonstrasse 
os ataques racistas e os movimentos de resistência, desde o Período Colonial 
(Figuras 7 e 8). A partir daquele momento, travava-se uma importante reflexão 
sobre o relevante debate acerca da inserção dos quilombos urbanos na cidade. 
Dessa experiência, construída em diálogo com as lideranças comunitárias dos 
quilombos urbanos, com o movimento social Frente Quilombola do RS e com 
o NEGA, surgiu a inspiração para a criação da Espiral Quilombola, referenciada 
neste trabalho (Figura 9). 

A Espiral é uma forma gráfica e estratégica, para representar transformações 
histórico-geográficas, que determinam os obstáculos estruturais da questão 
quilombola. Milton Santos (2012), ao pensar sobre a fluidez do espaço e sobre 
a configuração territorial brasileira, propõe uma análise, baseada em relações 
complexas e simultâneas, que acontecem nos lugares e com os sujeitos e, assim, 
apresenta as categorias analíticas chamadas horizontalidades e verticalidades. 
Estas categorias estão interligadas e se manifestam por diferentes processos 
de acumulação e de reprodução do capital, através dos sistemas técnicos 
e das estruturas sociais, econômicas e produtivas do território, vinculadas, 
principalmente, à imposição dos interesses do sistema global, em que:

3  A conferência de Durban, realizada na África do Sul, em 2001, organizada pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), teve o objetivo de elencar ações de combate ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e a formas 
correlatas de intolerância. Os países signatários, incluindo o Brasil, responsabilizaram-se por implementar 
medidas de reparação aos povos e aos continentes afetados pelas violências coloniais, com destaque aos 
sequestros e às devastações em África e à submissão da Palestina a Israel. 
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Figura 7 – Oficina cartográfica pré-Assembleia dos Povos, no Quilombo dos Machados
Fonte: NEGA (2019)

De um lado, há extensões formadas de pontos que se agregam sem 
descontinuidade, como na definição tradicional de região. São as 
horizontalidades. De outro lado, há pontos no espaço que, separados 
uns dos outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da 
economia. São as verticalidades. O espaço se compõe de uns e de outros 
desses recortes, inseparavelmente. (SANTOS, 2012, p. 284)

A complexidade das horizontalidades e das verticalidades é entrelaçada pelas 
forças centrípetas e centrífugas, que simultaneamente nos permitem refazer os 
contornos e os conteúdos territoriais, que sustentam a retomada dos territórios 
quilombolas e que, por efeito das ordens econômica, social, produtiva, cultural 
e política, impostas pelo sistema colonizador, impõem as reparações histórica e 
geográfica, frente às violências suportadas há mais de cinco séculos, marcando 
novos mapas nos mesmos territórios. 

Com base na teoria de Milton Santos, propomos a análise do movimento 
tempo-espaço pela representação da Espiral Quilombola. Nela, apresentamos o 
fluxo das horizontalidades e das verticalidades, presente nas forças centrípetas e 
centrífugas das lutas quilombolas no Brasil e, posteriormente, nos capítulos que 
lhes concernem, registramos em espirais próprias os ataques e as resistências 
das nove comunidades quilombolas de Porto Alegre. 
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Figura 8 – Embrião da Espiral Quilombola pré-Assembleia dos Povos, no Quilombo dos Machados
Fonte: NEGA (2019)

Assim, as curvas, que giram em torno de um ponto central, representam o 
tempo-espaço das forças hegemônicas, da racionalidade superior da produção 
econômica e do discurso do racismo estrutural e estruturante de forças externas, 
reguladoras dos territórios, através das verticalidades. São as forças centrífugas, 
que se movimentam do centro para as margens, em que o eixo central da 
espiral representa as imposições do sistema colonizador. Atravessados pelo 
movimento das forças centrífugas, temos os fluxos das forças centrípetas, que 
são as horizontalidades, ou seja, as resistências, que convergem das margens 
para o centro, estabelecendo as coesões dos territórios e o fortalecimento do 
lugar vivido, perturbando permanentemente as forças centrífugas e a ordem 
das verticalidades.

A espiral representa o movimento simultâneo destas complexidades 
espaciais, em que citamos os movimentos de resistência da sociedade brasileira, 
para identificar e para representar sua importância nas relações espaciais 
do movimento quilombola. As linhas horizontais, que convergem ao centro, 
representam parte destes movimentos de contrafinalidade, de inconformismo 
e de revolta, que também fazem parte da totalidade espacial, expressa por 
Milton Santos (2012). 
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Estes movimentos se destacam, através das lutas dos movimentos 
quilombolas e das revoltas contra o sistema colonizador, ao longo da formação 
socioespacial brasileira. A formação dos quilombos no território nacional não 
representa fatos isolados, pois faz parte de um processo político, que coexiste, 
na Geografia brasileira, uma vez que a dimensão de suas territorialidades e de 
seus constructos sociais, políticos e culturais corporificam o espaço e coexistem, 
de formas simultânea, diversa e desigual, nos diferentes arranjos espaciais da 
contemporaneidade. 

A correlação dessas categorias está presente nos arranjos espaciais, que não 
são figuras formadas por pontos contínuos ou contíguos entre essas figuras, ou 
superpostas a elas, visto que há uma constelação de pontos, que se interligam. 
Esta constelação de pontos nos ajuda a compreender o fluxo das estruturas 
impostas pelo sistema colonizador e os movimentos de resistência, a partir do 
movimento quilombola brasileiro (CAMPOS, 2010). 

Milton Santos (2012) ainda coloca que o Lugar (independentemente de sua 
dimensão) é a sede da Resistência, razão pela qual o autor propõe um tratamento 
analítico que questione os propósitos territoriais. O território dá suporte a redes, 
que transportam as verticalidades, compostas pelas regras e pelas normas 
egoístas e utilitárias dos atores hegemônicos, mas, simultaneamente, também 
abriga as horizontalidades, compostas pela totalidade de ações de todos os 
atores, cujo lócus de cooperação é limitado. Seguindo pela análise proposta 
por Milton Santos, as verticalidades são vetores de uma racionalidade imposta 
e de um discurso pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano 
obediente e de disciplina, enquanto as horizontalidades são, tanto o lugar da 
finalidade, imposta de fora, de longe e de cima, quanto da contrafinalidade, 
localmente gerada. É do cotidiano conforme, mas não conformista, que se 
instauram os Lugares da Complacência e da Revolta. 

Nas verticalidades e as horizontalidades são admitidas como forças centrífugas 
e centrípetas. As forças centrífugas conduzem os processos de verticalização, 
tornando-se fatores de desagregação e de desestruturação territoriais. As forças 
centrípetas conduzem aos processos de horizontalização, de agregação, de 
convergência e de coesão dos lugares. Os lugares, lócus das forças centrípetas, 
são atravessados pelas forças centrífugas, produtoras de tensão local, porém são 
fortalecidos pela coesão e pelos interesses coletivos. (SANTOS, 2012). 
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Figura 9 – Espiral Quilombola
(ilustração de Gabriel Muniz de Souza Queiroz)
Fonte: NEGA (2020)
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A CAPOEIRA DAS VERTICALIDADES E DAS HORIZONTALIDADES 
NA FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL BRASILEIRA

A formação socioespacial brasileira se organiza, a partir da instauração do 
sistema colonial, com suas complexas e violentas configurações, que estruturam 
e que perpetuam, até hoje, o racismo no país (ANJOS, 2020). Ao dizimar os povos 
originários e transplantar forçadamente os povos do continente africano, este 
chão, nosso solo, é violado pelo sistema colonizador. No fluxo desse processo, 
para compor a espiral quilombola, destacamos alguns marcos das verticalidades 
e de suas forças centrífugas, sem, contudo, representar a totalidade das opressões 
sofridas, mas objetivando representar os principais crimes de lesa-humanidade 
e os crimes de ódio cometidos pelo Estado brasileiro, através do racismo e das 
discriminações aos povos afroindígenas brasileiros. 

Destacamos, inicialmente: (1) o tráfico negreiro, ocorrido durante 1502 e 1850, 
entre Brasil e África; (2) a criminalização dos quilombos, através das definições 
do Conselho Ultramarino (1740); e (3) a Lei Educacional nº 1, de 14 de janeiro 
de 1837, que proibia as pessoas que padeciam de moléstias contagiosas, os 
escravizados e os pretos africanos, ainda que livres, de frequentar as escolas 
públicas no Rio de Janeiro. 

Em 1850, duas leis foram criadas, a Lei Eusébio de Queirós (Lei nº 581, de 4 
de setembro de 1850), que marca o fim do tráfico africano para o Brasil, e a Lei 
de Terras, de 1850 (Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850). Quando o tráfico 
negreiro foi proibido no país, o acesso às terras devolutas, ou seja, às terras que 
não possuíam “donos”, que correspondem a fontes de trabalho e de riqueza, 
passa a ocorrer somente através de compra. Essa lei desencadeou a concentração 
de terras nas mãos de poucas famílias abonadas no Brasil, limitando o poder, 
tanto no campo como na cidade, pela propriedade privada, retirando o valor 
e a função social da terra. Para os quilombolas e para os indígenas, restava a 
ocupação da terra, para garantir seus direitos de sobrevivência.

A seguir, a grande seca nordestina, entre 1877-1879, também pode ser 
considerada um marco espaço-temporal, que afetou os modos produtivos no 
país, provocando uma grande e importante diáspora pelo território brasileiro. 
Destacam-se os processos migratórios, que se dirigiram para frentes de expansão 
da borracha na Amazônia e para os novos ciclos econômicos da Região Sudeste, 
em que grande parte da mão de obra era formada por escravizados e por 
quilombolas.

Conforme Nascimento (1981), na Região Sudeste está iniciando o ciclo do café, 
e a mão de obra preferida era a do imigrante, sob a alegação de “embranquecer” 
o Brasil. Além do campo, as cidades do Sudeste receberam grandes populações, 
oriundas da exploração do ciclo produtivo do Nordeste. O movimento de Antônio 
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Conselheiro também é importante, para compreender a diáspora quilombola, 
pois a maioria dos quilombos do território brasileiro, criminalizados pelo 
Conselho Ultramarino, é desmantelada e suas populações passam a ser acolhidas 
neste movimento, que também acolheu ex-escravizados, libertos pela Abolição 
da Escravatura, em 13 de maio de 1888. 

Em documentos, o Barão de Jeremoabo (1897) – Cícero Dantas Martins –, um 
dos maiores latifundiários da Bahia, reforça que o “povo de 13 de maio”, como eram 
chamados os ex-escravizados, e o movimento de Antônio Conselheiro, e o papel 
dos quilombos nesse movimento, representavam perigo à ordem estabelecida. 
Esse movimento não foi um fato isolado, tornando-se um importante marco 
de compreensão da formação das territorialidades quilombolas no campo e 
na cidade, conforme Nascimento (1981). O desmantelamento do Movimento 
de Antônio Conselheiro, através dos ataques da Guerra de Canudos (1896), 
provoca nova diáspora dos sobreviventes pelo espaço geográfico brasileiro, 
promovendo, sobretudo, o crescimento das cidades brasileiras.

Outros movimentos de verticalidades e de suas forças centrífugas, atuando no 
território brasileiro, podem ser destacados, por exemplo, na criminalização da 
Capoeira, através do Decreto nº 847/1890, art. 402 do Código Penal. Além disso, 
o governo brasileiro, na virada do século XX, impôs a Lei de Imigração (Decreto 
nº 9.081/1911), que regulamenta a política migratória eugenista, favorecendo à 
vinda de imigrantes europeus e lhes facilitando a posse das terras em território 
nacional. Cabe ressaltar que, nesse período, estavam ocorrendo, nas principais 
cidades brasileiras, projetos de reestruturação urbana, conduzidos por planos 
de “higienização”, que, sob esta ideologia, removeram as populações negras e 
empobrecidas das áreas centrais das grandes cidades do país.

O Brasil entra no século XX transformado pelo processo de modernização 
e pelo desenvolvimento do modo de produção capitalista, que impõem novos 
processos de urbanização, que são acelerados, a partir da década de 1940, pelo 
êxodo rural. A modernização agrícola, através da tecnificação da agricultura 
e da pecuária, passou a utilizar pouca mão de obra humana, mas gerando 
grandes riquezas ao sistema latifundiário. Este movimento de substituição da 
mão de obra humana pela utilização de maquinários no campo é o principal 
responsável pela intensificação das lutas e dos conflitos na relação campo-
cidade, com destaque para as áreas indígenas e quilombolas. Os processos 
desse período explicam, sobretudo, a diáspora forçada de povos quilombolas 
e indígenas para outros espaços do campo e/ou dos centros urbanos, trazendo, 
para esses espaços, as suas corporeidades vividas e dando continuidade a suas 
territorialidades individuais e coletivas.
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Soma-se, ao conjunto de marcos hegemônicos, a Lei das Contravenções 
Penais, através do Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Também 
conhecida como a Lei da Vadiagem, classificava como contravenção a situação 
de pessoas em ociosidade, em relação ao trabalho, sem renda, que lhe assegure 
meios de subsistência ou com subsistência vinculada à ocupação ilícita, de modo 
a considerar ocupado apenas aqueles que tinham empregos reconhecidos e 
regulamentados pelas empresas públicas e privadas, excluindo toda espécie 
de trabalho independente. A Lei da Vadiagem é o demonstrativo de um 
Importante aspecto legal, que contribui para entender porque boa parte da 
população carcerária é negra, controlando suas corporeidades. Esse foi um dos 
procedimentos para discriminar ou considerar “contraventoras” as pessoas, 
ligadas à capoeira e a população negra e pobre, sem trabalho. Dessa forma, 
legitimava-se um discurso punitivo para a população negra de nosso país. 

No período da ditadura civil-militar (1964-1985), destaca-se a Lei Federal 
nº 5.465, de 3 de julho de 1968, conhecida como Lei do Boi, que tratava do 
preenchimento de vagas nas escolas agrícolas do país e que propunha incentivar 
agricultores e filhos destes a se formar nos cursos de agronomia, de medicina 
veterinária e de técnico agrícola. Esta lei foi versada sob as argumentações de 
que a baixa produtividade e a não concentração fundiária eram os problemas 
da terra no Brasil. A falta de produtividade de terras, principalmente, de grandes 
latifúndios, seria causada por uma falta de conhecimento das técnicas agrícolas 
e pela defasagem que a migração havia causado no campo. 

Nesse período, tem-se a intensificação das políticas de remoções nas principais 
cidades brasileiras, marcadas pela violência, e o deslocamento forçados para áreas 
periféricas das cidades, com infraestrutura precária de serviços, criando novos 
bairros para as classes médias e altas nas áreas desocupadas pelas populações 
pobres, aprofundando as desigualdades sociais e as segregações socioespacial 
e racial. Cabe destacar o centralismo das políticas urbanas, ao nível federal, 
pois o planejamento urbano se caracteriza por projetos desenvolvimentistas 
e de estabelecimento das ordens territorial e econômica na escala municipal.

Como podemos observar, muitos processos verticalizam as ações políticas 
no espaço. Uma dessas ações, que não podemos deixar de citar, diz respeito ao 
marco temporal do ano de 2001, quando o então presidente Fernando Henrique 
Cardoso modificou o Decreto nº 3.912, de regulamentação do procedimento para 
titulação das terras quilombolas, restringindo o acesso à regularização fundiária. 
O decreto determinou que seriam contempladas apenas as “[...] terras que eram 
ocupadas por quilombos no ano de 1888” e as que estavam “[...] ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos em 5 de outubro de 1988”, data 
da promulgação da Constituição Federal de 1988. 
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O Marco Temporal, que não possui respaldo no texto constitucional, limita a 
regularização fundiária de terras quilombolas e indígenas. Esta é mais uma ação, 
fortemente associada aos racismos estrutural e institucional de nosso país, que 
se apresenta como uma força centrífuga – do centro para a margem –, decretando 
a perda do direito à terra, que estava representada na ADI nº 3.239/2003, que 
questionava a constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003. Conforme Onir 
Araújo (2020)4, tal alteração reintroduziu a discussão do Marco Temporal, com 
votos díspares dos ministros da Suprema Corte, que majoritariamente afastaram 
a aplicação da malfadada tese aos territórios quilombolas. Infelizmente, apesar 
de a maioria dos ministros ter se posicionado, à época, contrariamente à tese do 
novo Marco Temporal, tal posição não foi consolidada pelo acórdão publicado 
em 2019, pairando, ainda, essa grave ameaça, que visa a consolidar o esbulho 
e a violência colonial e racista, considerando o enorme grau de judicialização 
do tema, tanto em relação aos territórios quilombolas como em relação aos 
indígenas. Tais alegações, referentes ao Marco Temporal, são corriqueiras nos 
processos, que tramitam contra os territórios quilombolas na capital gaúcha.

Em 2020, com o advento da pandemia do Coronavírus e com os decretos de 
proibições de aglomerações, de limitações de mobilidades e de adoção do ensino 
remoto, sem que haja infraestrutura nos territórios para isso, presenciamos o 
aumento das vulnerabilidades e das explorações, que permanentemente visam 
a desestruturar seus territórios, de modo que a pandemia tem sido usada, pelo 
Estado brasileiro, como arma biológica contra as comunidades quilombolas, 
indígenas e periféricas. 

Simultaneamente ao fluxo colonizador, temos os processos de horizontalidades 
e das forças centrípetas, que compõem a Espiral Quilombola. Essas forças são 
oriundas das lutas e dos movimentos de contrarracionalidades hegemônicas, 
representando as forças de coesão e de convergência no espaço. 

O Quilombo dos Palmares (1597-1694), localizado na Serra da Barriga, 
entre os atuais estados de Alagoas e de Pernambuco, é o marco da maior 
resistência quilombola no Período Colonial. É necessário destacar a força ímpar 
de Aqualtune, princesa guerreira africana, que, em terras brasileiras, liderou um 
grupo de 200 pessoas para a liberdade, em Palmares (COSTA, 2018), tornando-se 
uma das principais líderes quilombolas, além de ter sido mãe de Ganga Zumba, 
de Ganga Zona e de Sabina (mãe de Zumbi dos Palmares). Seus conhecimentos 
políticos, organizacionais e estratégicos foram fundamentais na consolidação 
do Quilombo dos Palmares, que, formado no início do século XVII, resistiu por 
quase 100 anos aos ataques portugueses e holandeses. 

4 Onir Araújo (2020) corresponde à referência em seu depoimento, após leitura crítica desse texto.
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De 1798 a 1838, um conjunto de revoltas se configurou no espaço geográfico 
brasileiro, durante o período da colônia, entre as quais podemos citar: (1) 
Conjuração Baiana (ou Revolta dos Alfaiates, de 1798 a 1799), movimento 
emancipatório inspirado na revolta do Haiti e na Revolução Francesa, liderado 
por soldados e por alfaiates negros; (2) Revolta dos Cabanos (1832 a 1835), que 
aconteceu em Pernambuco e reuniu camponeses, indígenas e quilombolas 
de Papa-méis, antecedendo à revolta do Movimento de Antônio Conselheiro; 
(3) Revolta dos Malês (1835), que foi um levante de escravizados em Salvador; 
(4) Revolta da Balaiada (1838), que ocorreu no Maranhão e que foi conhecida, 
também, como Guerra dos Bem-te-vis, cuja importância está associada ao seu 
tamanho e ao seu impacto na formação do campesinato maranhense. Esta foi 
uma das mais importantes revoltas de resistência da população escravizada 
e empobrecida das regiões Norte e Nordeste brasileiras. Estes movimentos 
representam a resistência e a contestação aos processos colonizadores e 
escravagistas.

Para compreender melhor a representação da Espiral, buscamos referência 
na pesquisa da historiadora Maria Beatriz Nascimento (1981) (RATTS, 2006) 
sobre o movimento quilombola, cuja organização de resistência foi destacada 
na Espiral. Conforme a autora, uma das mais fortes relações conceituais do 
sistema colonizador, que recai sobre o quilombo, é o conceito proposto pelo 
Conselho Ultramarino Português, de 02 de dezembro de 1740, que diz: “[...] 
quilombo é toda a habitação de negros fugidos, que passassem de cinco em 
parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem 
pilões neles. Nascimento (1981) destaca que este conceito fala de um período 
de grande proliferação de quilombos em todo o país, configurando pontos de 
resistência, ao contrário de submissão e de passionalidade, como retratam os 
livros oficiais, o que, por sua vez, representava profundas ameaças na economia 
da Colônia. 

No período de 1694 a 1750, os quilombos brasileiros ameaçaram fortemente o 
sistema colonial e algumas de suas áreas se consolidaram como cidades. Beatriz 
Nascimento destaca, em sua pesquisa, que a queda de Palmares promoveu a 
formação de outros quilombos, como o Quilombo de Papa-méis, o Quilombo de 
Camoanga e o Quilombo de Sergipe, em 1750. Destaca, também, a destruição 
do Quilombo da Comarca do Rio das Mortes, também chamado de Quilombo 
Grande, devido as suas proporções territoriais, na fronteira entre Minas Gerais 
e Goiás, área de forte economia sustentada pela mineração. Definir quilombo, 
sob categoria do Conselho Ultramarino, serviu para reprimir, para oprimir e 
para criminalizar estes sistemas alternativos de oposição e de resistência ao 
sistema colonizador e opressor, os quais representam movimentos de forças 
centrípetas (da margem para o centro) e contracolonizadores. 
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Outro destaque muito importante das resistências afrobrasileiras foi a 
Escola de Pretextado, reconhecida como a primeira escola para negros no 
Brasil, localizada no Rio de Janeiro (1853-1873). Era uma escola particular, 
destinada a atender a meninos “pretos e pardos”, criada em 1853, pelo professor 
Pretextato dos Passos e Silva. Na época do Império, as escolas públicas só 
aceitaram alunos negros, a partir de 1854, desde que fossem livres – incluindo 
os escravizados alforriados, desde que fossem vacinados e que não portassem 
doenças contagiosas. 

Um dos marcos de compreensão da resistência quilombola também está 
presente na fixação de Antônio Conselheiro no município de Canudos (BA), na 
fazenda da Baronesa de São Francisco, em 1854. A instauração do Movimento de 
Antônio Conselheiro, estudada por Nascimento (1981), destaca que, em 1874, 
havia condições férteis para a sua consolidação. Assim, a autora faz referência 
ao Recenseamento Geral do Brasil, de 1872, que evidenciou que boa parte do 
povo recrutado por Antônio Conselheiro provinha de municípios, em que a 
maioria era considerada preta e parda livre, além dos indivíduos oriundos das 
rotas de tráfico interprovincial, originadas por fazendeiros das regiões Norte e 
Nordeste, que, empobrecidos com o fim do tráfico transatlântico, modificaram 
suas atividades produtivas. 

O processo de transformação da economia política do Nordeste leva a um 
grande deslocamento populacional, através de migrações forçadas, que se 
espalham por todo o espaço geográfico brasileiro. A crise econômica do Nordeste 
fez proliferar quilombos por toda a região e promoveu deslocamentos de grupos 
de negros (escravizados e libertos), de indígenas e de brancos despossuídos 
para outras regiões do país, que estavam recebendo mão de obra, para trabalhos 
em grandes fazendas de café. Ainda, conforme Nascimento (1981), neste 
período, quilombolas e mocambeiros se inserem no movimento conselheirista 
e se “aquilombam” em Jeremoabo (BA) e na Fazenda Mocambo, localizada, 
atualmente, no município de Olindina (BA). Esses fenômenos, no seu conjunto, 
elevam a teoria de Beatriz Nascimento (1981, p. 16) de que a formação dos 
quilombos “[...] acompanha a história do Brasil e se espalha por todo o espaço 
geográfico”.

No início do século XX, temos a eclosão da Revolta da Chibata (1910), 
em decorrência do uso de chibatadas por oficiais navais brancos, ao punir 
marinheiros negros. O líder do movimento, que pôs fim ao uso dos castigos 
físicos, foi João Cândido Felisberto. 

No início dos anos de 1940, vemos surgir o Teatro Experimental do Negro 
(TEM) (1944-1961), idealizado por Abdias do Nascimento, que foi preso, em 
consequência de seus protestos contra a discriminação racial. Na casa de 
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detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, criou, com outros presos, o 
Teatro do Sentenciado. Ao deixar a prisão, concebeu o TEM, enquanto companhia 
teatral, voltada ao desenvolvimento da cidadania e da conscientização racial. 
Abdias do Nascimento, importante referência do movimento quilombola, foi 
professor universitário, político e miltante social dos direitos civis e humanos 
das populações negras, além de ator, de poeta, de escritor e de artista plástico, 
tendo sido um dos idealizadores do Memorial Zumbi e do Movimento Negro 
Unificado (MNU) e atuando em movimentos nacionais e internacionais, como 
a Frente Negra Brasileira, a Negritude e o Pan-Africanismo. 

Para Nascimento (2019), os quilombos derivam dessa realização vital dos 
africanos escravizados no resgate de suas liberdades e de suas dignidades, 
através da organização de uma sociedade livre, tornando-o um movimento 
autêntico, amplo e permanente. A esse movimento de resgate e de organização 
dos povos negros, Abdias dá o nome de quilombismo. Para ele, o quilombismo 
está associado a uma práxis, dentro de contextos científico, histórico e social 
conectados com as ideias do pan-africanismo, pois a:

Rede de associações, irmandades, confrarias, clubes, grêmios, terreiros, 
centros, tendas, afoxés, escolas de samba, gafieiras foram e são os quilombos 
legalizados pela sociedade dominante; do outro lado da lei se erguem os 
quilombos revelados que conhecemos. Porém, tanto os permitidos quanto 
os “ilegais” foram uma unidade, uma única afirmação humana, étnica e 
cultural, a um tempo integrando uma prática de libertação e assumindo 
o comando da própria história. A este complexo de significações, eu 
denomino de quilombismo. (NASCIMENTO, 1980, p. 13)

Durante o período da ditadura civil-militar, conforme Gomes (2020), 
articulam-se várias entidades do movimento negro, para formar, em 1978, o 
Movimento Unificado Contra a Discriminação Étnico-Racial (MUCDR), que, em 
1979, é rebatizado de Movimento Negro Unificado (MNU). Muitas lutas foram 
convergindo nesses movimentos, somando forças centrípetas, para desviar os 
fatores hegemônicos do ordenamento territorial brasileiro. Pautas jurídicas 
passam a centrar a ação política contra o processo colonizador. 

Quatrocentos e oitenta e oito anos de lutas culminaram na atual Constituição 
Federal de 1988, em que temos o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), que contém as regras para o reconhecimento dos quilombos no Brasil, 
através do artigo 68, no qual se lê que: “Aos remanescentes das comunidades 
dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos”. Destaca-se, também, 
a regulamentação do crime de racismo, através da Lei nº 7.716, de 1989, também 
conhecida como Lei Caó, em função do nome do autor do projeto de lei, o então 
deputado federal do Rio de Janeiro Carlos Alberto Caó de Oliveira.
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Assim, uma das grandes conquistas, advindas da Constituição Federal de 1988 
e do artigo 68 da ADCT, foi a titulação da primeira comunidade quilombola no 
Brasil: a Comunidade de Boa Vista, em Oriximiná, no estado do Pará, em 1994. A 
própria comunidade realizou a autodemarcação do seu território e estabeleceu 
seus limites, que, posteriormente, foram reconhecidos pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Conforme a Comissão Pró-Índio, 
de São Paulo (2019), esta comunidade possui, atualmente, 112 famílias. 

Em 1995, ocorreu a Primeira Marcha Zumbi, realizada em Brasília, em que 
milhares de pessoas se reuniram, para denunciar o preconceito, o racismo e a 
ausência de políticas públicas para a população negra no país. A manifestação 
aconteceu no aniversário de 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, símbolo 
da resistência quilombola e da consciência negra no Brasil. Muitas outras 
políticas, que podem ser citadas, tornam-se forças de horizontalização do 
poder e são promotoras de desenvolvimento territorial para as populações, que, 
historicamente, ocupam a margem, mas que, na ação política, convergem para o 
centro do poder, perturbando as verticalidades dos movimentos centrífugos. Outra 
força, que emerge dos movimentos quilombolas, é a formação da Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades Rurais Negras Quilombolas (CONAQ), 
em 1996, que se configura como um movimento social, que luta pela garantia 
de uso coletivo dos territórios quilombolas no país. 

A Conferência de Durban – declaração e programa de ação adotados na III 
Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 
e Intolerância Correlata, ocorrida de 31 de agosto a 8 de setembro de 2001, em 
Durban, na África do Sul – foi um movimento importante no enfrentamento 
do racismo estrutural imposto pelo processo colonizador em nosso país. Na 
declaração, o Brasil é signatário e reconhece que terá que fazer políticas de 
reparação e de ações afirmativas.

A primeira proposta de implantação de um sistema de cotas raciais no 
Brasil foi apresentada em 2004 pela Universidade de Brasília (UnB), que, mais 
tarde, consolidou-se pela Lei nº 12.711, de agosto de 2012, conhecida, também, 
como Lei de Cotas. No mesmo movimento, temos a Lei n° 10.639/2003, que 
torna obrigatório, nos currículos escolares, o ensino de histórias e de culturas 
negra e africana, a Lei nº 12.288/2010, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei nº 
12.519/2011, que decreta o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, e a 
Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012, referente às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. 

Contudo, conforme Yedo Ferreira (2017), a reparação histórica ainda é um 
desafio, que necessita ser estabelecido entre o Estado brasileiro e os povos 
descendentes dos africanos escravizados, considerando os crimes continuados, 
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ao longo da história brasileira. Em 2003, temos o importante Decreto nº 
4887/2003, que regulamenta o trabalho de demarcação de terras quilombolas 
e os procedimentos, para identificação, para reconhecimento, para delimitação, 
para demarcação e para titulação das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

Em 2009, temos o marco da luta do movimento quilombola no contexto 
urbano. Neste ano, foi parcialmente titulado o primeiro quilombo urbano do 
Brasil, o Quilombo da Família Silva, localizado na zona Norte de Porto Alegre, 
no bairro Três Figueiras. Conforme Onir Araújo (2009):

O Quilombo dos Silva não é só um diferencial por ser o primeiro quilombo 
urbano titulado do país, é o primeiro quilombo titulado do Estado, é o 
primeiro titulado com desapropriação, ou seja, é um marco em vários 
sentidos, tanto no marco da resistência, da unidade, da coerência e de 
resistir aos assédios do grande capital imobiliário, mantendo um referencial 
de povo negro, quanto um exemplo de caminhada e de luta. (ARAÚJO, 2009)

A capoeira das verticalidades e das horizontalidades representa as disputas de 
poder, que se manifestam simultaneamente no espaço geográfico, ao passo que a 
Espiral Quilombola tenta representar os movimentos dialético e dialógico destas 
disputas. A nós, profissionais do campo da Geografia, cabe engendrar outras 
técnicas e metodologias, para ler e para representar o mundo da vida (SILVA; 
PAULA, 2020), atentando à intencionalidade de nossa produção, usufruindo do 
lugar de privilégio, que ocupamos, para repensar e para refazer nossa ciência, de 
modo a contribuir com a efetivação plena de medidas de reparações histórica 
e geográfica.

VOCÊS ENTENDERAM PARA QUE(M) SERVE NOSSA GEOGRAFIA? 
A configuração territorial brasileira, engendrada no embate entre o movimento 

quilombola e o Estado brasileiro, está representada no mapa Quilombos no Brasil 
e etapas de titulação (Figura 10). Nele, é possível observar que as informações 
retratadas por diferentes instituições apresentam profundas diferenças entre 
os estados da federação, bem como destaca a burocratização do processo, 
através do abismo estrutural entre o autorreconhecimento das comunidades 
quilombolas e a titulação de suas terras. 

Conforme a Fundação Cultural Palmares (2020), entre 2004 a 2020, há, 
no Brasil, 2.798 comunidades quilombolas certificadas e 3.456 comunidades 
quilombolas reconhecidas. Com relação aos processos abertos no INCRA, que 
se referem aos estudos de regularização fundiária das terras quilombolas, a 
Comissão Pró-Índio/SP divulga que há 1.767 terras com processos abertos, com 
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Figura 10 – Mapa das etapas de titulação das terras quilombolas pelo Estado brasileiro.
Fonte: NEGA (2020)
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134 comunidades totalmente tituladas e 47 comunidades parcialmente tituladas. 
No Rio Grande do Sul , conforme a Fundação Cultural Palmares (2020), entre 
2004 a 2020, há 136 comunidades quilombolas certificadas e autorreconhecidas 
e, segundo o INCRA (2020), há 103 terras com processos abertos e quatro terras 
quilombolas tituladas, sendo duas delas parcialmente tituladas.

Nas figuras 11 e 12, observamos no mapa e no quadro, uma compilação de 
informações que foram obtidas em diferentes instituições. Nelas encontramos 
muitas divergências quanto ao número de comunidades quilombolas 
autorreconhecidas, certificadas e com processos abertos no INCRA.  Na situação 
do Rio Grande do Sul, é visível a maior ocorrência de comunidades quilombolas 
na metade sul do Estado. Considerando a distribuição dos quilombos no mapa, 
podemos observar a força da diáspora afro-brasileira e afro-indígena no território 
que compõem os territórios quilombolas, principalmente, a partir do êxodo 
rural notadamente, após a década de 1940. A corporeidade do povo quilombola 
garantiu suas tradições e sua resiliência para viver nas cidades durante este 
movimento forçado. 

Estes mapas nos possibilitam enxergar o movimento de resistência 
quilombola (forças centrípetas/horizontalidades), perante o enfrentamento 
da organização fundiária brasileira, baseada no sistema colonizador (forças 
centrífugas/verticalidades), que impõem, após o autorreconhecimento, um longo 
e burocrático processo, até a conquista da titulação. Os mapas destacam, também, 
que juntos, todos os territórios quilombolas são a força e a forma da luta contra a 
expansão dos projetos agroexportadores, das grandes exportadoras de madeiras, 
da expansão das áreas de mineração e das especulações imobiliárias urbana e 
rural, haja vista que a maioria dos povos quilombolas brasileiros que vivem no 
campo está inserida em atividades extrativistas e garante sua subsistência, através 
de roçados, que, juntamente com os indígenas, defendem seus territórios com os 
seus corpos. Na cidade, não é diferente, pois os quilombolas mantêm, em seus 
territórios, pequenos roçados e trabalham em atividades, ligadas à terra e à criação 
de animais de médio e de pequeno porte, como porcos e galinhas. A disputa da 
terra é o centro desse debate, em que, de um lado, observa-se a presença de um 
passado, que invisibiliza e que criminaliza os territórios quilombolas, instituído 
pelo Estado Colonial, e, de outro, deflagra-se a permanente luta contracolonial. 

Conforme a Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas 
(INCRA, 2019), os dados totais de área e de famílias no conjunto de ações de 
terras tituladas e em processos, referentes ao território nacional, correspondem a 
2.571.551,1106 ha reivindicados e a 35.206 famílias cadastradas, respectivamente. 
Considerando que o território brasileiro, conforme o IBGE (2020), equivale 
a 8.511.295,914 km², é pleiteado, no conjunto dessas ações, apenas 0,3% do 
território nacional. No mesmo relatório do INCRA, é divulgado, para Porto Alegre, 



Figura 11 – Municípios do Rio Grande do Sul com comunidades quilombolas. 
Fonte: NEGA (2020)
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Figura 12 –  Os dados apresentados neste quadro correspondem às informações obtidas junto a 
Secretaria de Planejamento de Gestão e Governança do Estado do Rio Grande do Sul. Também apresenta 
uma compilação de dados obtidos na FCP, no INCRA, Ministério de Desenvolvimento Social, na Comissão 
Pró-Índio/SP e SEMA/RS.
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o pleito de 59,8332 ha no conjunto de processos com áreas demarcadas, o que 
corresponde a 0,12% do território de Porto Alegre (RS), cuja área é de 496,8 km².

Durante 2020, a mobilização autônoma das nove comunidades e territórios 
quilombolas de Porto Alegre tem organizado estratégias coletivas, para sobreviver 
ao extermínio provocado pela pandemia do Covid-19. Diante dessa calamidade, 
os governantes de nosso país evidenciam o poder sobre o direito à vida e 
sobre as políticas de morte, articuladas pelo Estado. O abismo social de nosso 
país fica evidente na fragilidade das políticas de auxílio econômico e nas 
infraestruturas básicas de saúde, de educação e de higiene da população, 
encontrando maior impacto entre as populações historicamente segregadas. 
Essas medidas desastrosas e descoordenadas de contenção do vírus aceleram 
o extermínio das populações vulneráveis e, assim, a necropolítica, ou seja, a 
política da morte, é exercida pelas formas de organização do Estado brasileiro, 
desde o momento em que foram estabelecidas, pelo sistema colonizador, até 
o presente, pois estas se mantêm, através dos racismos estrutural e sistêmico, 
presentes em nossa sociedade.

Não há dúvidas de que os quilombos representam rupturas com o processo 
colonizador e com o sistema latifundiário de acumulação de terras. Logo, garantir 
a terra é garantir coletividade e bem-viver. E é na paisagem urbana de Porto 
Alegre que apresentaremos, até o presente momento, as complexas e múltiplas 
espacialidades das nove comunidades quilombolas autorreconhecidas, evocadas 
pela ancestralidade e pelo movimento, presente em suas lutas políticas e sociais. 
A criação de metodologias geográficas, para a interpretação dos imaginários 
da questão quilombola, é o desafio que catalisa os percursos de nosso fazer, 
em que, tomadas pela força da comunicação, construímos conhecimentos, 
em diálogo entre quilombistas e quilombolas, cujos pontos de partida são os 
sujeitos e os seus territórios. 
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INTRODUÇÃO
Este capítulo propõe algumas reflexões metodológicas, para a leitura 

geográfica da cidade, pela perspectiva dos quilombos urbanos. Os quilombos 
urbanos de Porto Alegre se apresentam, ao nosso olhar, com formas e com 
subjetividades diferenciadas, possuindo espaços, com predominâncias, ora 
de elementos naturais, ora, sociais, ora, culturais, materializando seus vínculos 
com a terra e com o território, pela apropriação espacial. O desafio, que se 
coloca, é: como ler as marcas territoriais de diferentes tempos e de diferentes 
espaços, a partir da percepção das territorialidades, indicadoras de uma matriz 
de afirmação e de pertencimento quilombola, em relação à cidade? Nesta 
temática complexa, muitas questões são levantadas: 1) É possível compreender 
o espaço da cidade pela territorialização quilombola? 2) Que contribuições os 
quilombos nos ensinam, para a compreensão de suas dinâmicas espaciais? 
3) Que marcadores territoriais identificam cada comunidade quilombola de 
Porto Alegre? Destacadamente, o diálogo foi realizado com as comunidades 
quilombolas, o que possibilitou a profunda compreensão da leitura espacial 
dos marcadores territoriais e sua representação em cartografias, em registros 
fotográficos e em ilustrações. Esse diálogo também foi construído com os 
movimentos sociais quilombolas, com importantes atuações na cidade de Porto 
Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, como a Frente Quilombola do RS e o 
Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes Quilombolas do Rio 
Grande do Sul (IACOREQ/RS)

Atualmente Porto Alegre possui nove quilombos urbanos, conforme listado 
na página seguinte e ordenado pela data de certificação da Fundação Cultural 
Palmares (FCP). Destacamos, também, as simbologias criadas para cada uma 
das comunidades nas cartografias elaboradas nesta obra. No mapa Quilombos 
Urbanos de Porto Alegre (Figura 1), representamos a localização dos nove 
quilombos da cidade. 

MANEIRAS DE FAZER: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS, 
PRESENTE NAS CARTOGRAFIAS 

Para construir a cartografia contracolonial, foi realizado o mapeamento 
coparticipativo, ou seja, o produto cartográfico foi compreendido e elaborado, 
de forma participativa e colaborativa, entre as lideranças das comunidades 
quilombolas, os pesquisadores/extensionistas do NEGA e os movimentos 
sociais. O mapa representa os marcadores territoriais e de que forma estes 
grupos humanos estão inseridos no território, considerando suas práticas 
culturais e sociais cotidianas. Este mapeamento dialoga profundamente com 
os valores afrocivilizatórios, contribuindo com a leitura de outros segmentos 
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Quilombo da Família Silva    Quilombo do Areal Quilombo dos Alpes

10/12/2004    10/12/2004 08/06/2005

Quilombo dos Fidélix  Quilombo dos Machado Quilombo da Família Flores

02/03/2007  21/05/2014 16/08/2017

Quilombo da Família Lemos   Quilombo da Família de Ouro           Quilombo da MOCAMBO

12/11/2018   Aguardando certificação             Aguardando certificação

Quilombos Urbanos de Porto Alegre e a data de certificação
da Fundação Cultural Palmares
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Quilombo dos Machado

Quilombo dos Fidélix

Quilombo da Mocambo

Quilombo da Família Silva

Quilombo do Areal

Quilombo da Família Lemos

Quilombo da Família Flores

Quilombo da Família de Ouro

Quilombo dos Alpes



Figura 1 – Quilombos Urbanos de Porto Alegre (RS)
Fonte: NEGA (2020)

Bairros de Porto Alegre Muncípios da Grande Porto Alegre
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institucionais, como o INCRA e o Ministério Público Federal, pois o mapa traz a 
afirmação territorial na cidade, assim como fortalece a possibilidade de múltiplas 
atividades educacionais, relacionadas às leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008. Os 
procedimentos metodológicos do processo investigativo ocorrem, em síntese, 
a partir das seguintes etapas.

Etapa 1 – Pré-campo

1. Preparação e revisão bibliográfica prévia sobre a comunidade: leitura 
de relatórios; seleção de imagens de satélite; levantamento de dados 
preliminares; e organização dos materiais, que serão utilizados em 
campo;

2. Contato e reuniões com lideranças comunitárias, para a organização do 
trabalho de campo e para o levantamento de demandas;

3. Contato e reuniões com lideranças de movimentos sociais, para o 
levantamento de informações prévias, como situações de conflitos e 
disputas territoriais;

4. Construção de roteiro de perguntas, que vão orientar a construção da 
cartografia.

Etapa 2 – Trabalho de campo

5. Na comunidade, apresentação do grupo de trabalho da UFRGS, de 
todos os presentes e da proposta de atividade. Apresentam-se os 
objetivos da realização do mapeamento e sua finalidade, destacando 
como as comunidades quilombolas podem afirmar seu território, para 
garantir suas permanências e suas prioridades de atendimento, quanto 
à infraestrutura e a conflitos;

6. Divisão dos participantes em grupos de trabalho, de maneira que sejam 
atribuídas as seguintes tarefas para cada grupo: entrevistadores, relatores, 
mapeadores, registradores fotográficos, levantamento de coordenadas 
dos marcadores, com uso de Sistema de Posicionamento Global (GPS);

7. Apresentação da imagem de satélite, impressa em tamanho A0, com 
sobreposição de papel vegetal. Nessa etapa, em que a imagem é 
apresentada, situamos nela a localização da realização da oficina, das 
principais vias de acesso da comunidade e dos locais de moradias 
dos participantes, para apropriação dos elementos da imagem. Em 
diversos momentos, essa etapa acontece, percorrendo o território com 
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os participantes, que vão identificando seus marcadores territoriais no 
campo e indicando na imagem;

Etapa 3 – Pós-campo

1. Atividade de laboratório, com a transposição das informações mapeadas 
para o Sistema de Informação Geográfica (SIG), com utilização dos 
softwares QGIS e ArcGIS e com preparação dos mapas;

2. Retorno às comunidades com os mapas, para atualizar informações e 
para a discussão sobre os marcadores territoriais referenciados, com a 
proposição de legendas;

3. As legendas correspondem aos conteúdos, que mais se assemelham aos 
marcadores indicados pela comunidade. São construídas ilustrações 
específicas para cada comunidade quilombola, que, nesta obra, também 
são diferenciadas por cores em cada capítulo;

4. Apresentação e entrega dos relatórios geográficos, por parte dos discentes 
do grupo participante do semestre da disciplina de Organização e Gestão 
Territorial, que acolheram a realização do mapeamento. Quando há a 
participação do grupo de trabalho do NEGA, tal tarefa é realizada por 
seus componentes. Em ambas as situações, o retorno é programado, 
para atender às especificidades de cada comunidade, juntamente às 
instâncias jurídicas e técnicas do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA/RS);

5. Continuidade das atividades de mapeamento pelo Núcleo de Estudos 
Geografia & Ambiente (NEGA), a partir das demandas, com assessoria 
técnica, junto ao INCRA e ao Ministério Público Federal, quando 
necessário, e entrega de dossiê, com parecer técnico, juntamente com 
os mapas elaborados.

6. Desdobramentos das ações de mapeamento, com atividades, relacionadas 
à educação geográfica, e/ou com atividades técnicas de demandas 
específicas.

OS MAPAS-NARRATIVAS E OS QUILOMBOS URBANOS 
DE PORTO ALEGRE

Os mapas-narrativas não são meros desenhos, cheios de figurinhas, de traços, 
de manchas e de hachuras. Nós, geógrafos e geógrafas, temos um compromisso 
político com esta linguagem e com a comunicação, que se deseja transmitir. A 
tarefa de mapear é árdua, requer paciência, atenção e precisão – e não se refere, 
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Figura 2 – Trabalhos de campo junto aos territórios 
quilombolas.
Fonte: acervo NEGA (2013-2020)
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aqui, somente à precisão posicional, em termos de coordenadas geográficas, 
mas à precisão simbólica. Os símbolos presentes nos mapas representam 
e possibilitam outras visões de mundo, considerando a maneira que foram 
pensados e, também, são interpretados. É nesta perspectiva que os mapas dos 
quilombos de Porto Alegre, presentes neste Atlas, foram pensados e cartografados.

Os mapas não representam o tempo aprisionado no espaço, mas, sim, 
seu movimento. Como sugere Massey (2008), eles traduzem realidades 
vividas, trajetórias experienciadas pela corporeidade e pelo movimento desta 
corporeidade no/pelo espaço, além de suas estórias. Sua representação nos leva 
ao encontro dos sentidos, provocados pelas memórias e pelas ancestralidades, 
permanecendo vivas na oralidade. O espaço é representado, enquanto processo, 
sendo, o mapa, a linguagem da multiplicidade de tempos, que representam o 
mundo vivido. Os mapas-narrativas trazem, na sua representação, a pluralidade 
das vozes, que os narram e, por isso, seus múltiplos tempos estão marcados, 
possibilitando a leitura do espaço para além de sua representação exclusivamente 
físico-administrativa. 

Foram gerados de três a cinco mapas dos territórios, das territorialidades e 
do entorno de cada quilombo. São eles: 

a. Os mapas de marcadores territoriais, com foco nos seus territórios e nos 
objetos/ações, que pertencem às comunidades. Os marcadores territoriais 
estão associados à relação profunda dos valores afrocivilizatórios 
brasileiros;

b. Os mapas de movimentos históricos e cotidianos abrangem a escala 
do entorno dos quilombos e que representam as ligações históricas e 
cotidianas da comunidade com equipamentos públicos, com espaços 
de cultos religiosos e com espaços da ancestralidade quilombola. 
Compreende marcadores territoriais e territórios, além de seus limites, 
que demonstram as relações com a territorialidade quilombola; 

c. Os mapas de perícias representam marcadores antigos, que estão ou 
não no território, a partir das imagens aerofotogramétricas disponíveis e 
das datas, próximas às do processo de origem de formação do território. 
Considera-se, como referência temporal das fotografias aéreas, algum 
fenômeno/situação/moradia importante para a comunidade, que se 
faz perceptível no espaço. Esses mapas são a ligação/articulação do 
passado com o presente da territorialidade.

d. Os mapas de situação/localização dos territórios localizam os 
territórios, junto aos bairros de Porto Alegre;
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e. Os mapas de diásporas representam o movimento de origem de família, 
principalmente, das lideranças, nossas principais interlocutoras. Cabe 
ressaltar a importância desse mapa, porque não trata de se deslocar 
fisicamente pelo espaço, exclusivamente, mas de um movimento 
apropriado, carregado de sentidos, de experiências e de saberes, que 
caminham/se deslocam/migram com as pessoas, mantendo viva as 
memórias e as ancestralidades do território de origem.

Além dos mapas, uma importante representação, que se destaca, é a da 
árvore genealógica da família, que nos concedeu a base de dados, para a 
escrita dos capítulos de cada comunidade quilombola, presente nesta obra. A 
expressão gráfica dessas informações está associada às presenças territoriais e à 
valorização da memória e da ancestralidade, presentes no território, e, também, 
das produzidas em diáspora e nas lutas cotidianas de afirmação territorial no 
espaço urbano.

Os mapeamentos se dividiram em duas grandes etapas: trabalho de campo 
e trabalho de laboratório. No primeiro, foram realizados trabalhos de campo 
nos quilombos, para a condução de entrevistas semiestruturadas e para a coleta 
de fotografias, para gravações de áudio, para coleta de pontos dos marcadores 
territoriais por Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global 
– GPS) e para a aquisição de documentos e de registros gerais, guardados pela 
comunidade, os quais auxiliam na pesquisa e no mapeamento. No trabalho de 
laboratório, foi feito o planejamento dos trabalhos de campo, a organização dos 
materiais coletados, as pesquisas documental e bibliográfica, a instrumentalização 
do mapeamento no QGIS 3.X e as reuniões presenciais e por videoconferência 
entre o grupo de trabalho do NEGA. 

O processo de mapeamento dos quilombos de Porto Alegre foi construído, 
para que os territórios e as territorialidades das comunidades pudessem ser 
representados, de forma a narrar os espaços vividos, defendidos e disputados 
por essas comunidades. Para isso, utilizou-se da metodologia do mapeamento 
coparticipativo, através de trabalhos de campo nos quilombos, nos quais a equipe 
do NEGA conduziu entrevista semiestruturada com as lideranças comunitárias 
dos quilombos, buscando conhecer as geo-grafias marcadas pelos quilombolas 
no espaço geográfico, ao longo do tempo. 

A instrumentalização da cartografia se deu, por meio do uso de Sistemas 
de Informações Geográficas (SIG), softwares largamente utilizados em 
mapeamentos. O SIG utilizado foi o QGIS nas versões 3.X, software de código 
aberto e de uso livre, disponível na Internet. A opção se deu pela relativa facilidade 
de manuseio do software, por estudantes e por graduados em Geografia, e pela 
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pouca exigência de desempenho dos computadores. A necessidade de usar o 
SIG estava em processar imagens satelitais e aerofotogramétricas, em manipular 
dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos) e em editar o layout/esboço de 
impressão dos mapas. Outros instrumentos utilizados foram o site Google Maps 

e o software Google Earth Pro, também de acesso livre. Estes são instrumentos 
de mapeamento de fácil utilização e de fácil integração com bancos de dados 
externos. Além disso, o Google Maps permite o uso simultâneo do mesmo mapa 
por diversos usuários, através da Internet. 

Os principais materiais utilizados nos mapeamentos foram imagens de 
satélite e aerofotogramétricas de alta resolução e dados vetoriais (pontos, linhas 
e polígonos) dos marcadores territoriais dos quilombos. O uso de imagens como 
base dos mapas se deu pela experiência de Pires et al. (2016), junto ao Quilombo 
dos Alpes, com o mapeamento coparticipativo das trilhas deste quilombo, 
ao longo de alguns anos. Os primeiros mapas foram feitos, sob base vetorial, 
apenas, com algumas linhas e com polígonos sem vida. A própria liderança do 
Quilombo dos Alpes, no decorrer das oficinas de mapeamento, alertou para o 
fato de que os mapas produzidos não estavam representando o quilombo, pois 
ela não conseguia ver as árvores, as casas, o morro, as trilhas. Desde então, a 
equipe do NEGA utiliza imagens somente como base dos mapas.

A representação iconográfica dos mapas foi feita, a partir de ícones 
personalizados, para comunicar a territorialidade quilombola, por meio de 
símbolos, que, geo-grafados nos mapas, representam elementos das culturas 
afrobrasileira e quilombola.

A opção pela padronização dos mapas na projeção de Mercator, tradicional 
projeção cartográfica, utilizada no período colonial, ocorreu por mera 
compatibilidade com os aplicativos de mapas de smartphones, como o do 
Google Maps. Como recurso didático, o Atlas não conseguiria comunicar ao 
público em geral a localização de elementos não mapeados, como suas casas e 
suas escolas, para fins didáticos e de sala de aula, se fosse utilizada outra forma 
de projeção e, também, outro elipsoide de referência, diferente do datum World 
Geodetic System (1984) (WGS-84). É mera e simples compatibilidade de uso a 
opção por esta projeção, que, por outra via, pode auxiliar no enfrentamento da 
cartografia oficial por seus mesmos métodos. A Figura 3 sintetiza, na forma de 
fluxograma, o passo a passo.

OS QUILOMBOS EM OUTRAS ESCALAS: BRASIL, RIO GRANDE DO SUL 
E PORTO ALEGRE

Outros mapas também são importantes e se tornam especiais, pelas formas 
de representação e de comunicação. Não se trata dos territórios quilombolas 
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Figura 3 – Diagrama da metodologia do mapeamento coparticipativo utilizado nos mapas de marcadores 
territoriais, de deslocamentos históricos, de cotidianos e de perícia dos quilombos.
Fonte: elaborado pelos(as) autores(as).

de Porto Alegre em si, mas de elementos, que estão fora dos territórios e que 
demonstram a totalidade da formação socioespacial brasileira e, porque não?, 
quilombola. São eles, os mapas: “Etapas de titulação das terras quilombolas 
por estado no Brasil”, “Quilombos no Rio Grande do Sul”, “Quilombos urbanos 
em Porto Alegre”, “Escolas públicas, próximas aos quilombos de Porto Alegre” e 
“Estrutura pública de saúde, frente à pandemia de Covid-19, para os quilombos 
de Porto Alegre”. Os mapas das escolas e da estrutura de saúde pretendem 
representar a disponibilidade socioespacial desses dois direitos básicos, com 
relação à proximidade dos territórios.

Os mapas do Brasil e do Rio Grande do Sul foram feitos, a partir dos dados da 
Fundação Cultural Palmares (FCP) e da Comissão Pró-Índio de São Paulo. A FCP 
fornece dados em planilha sobre a quantidade e sobre quais são os quilombos 
autorreconhecidos no Brasil. As planilhas da FCP trazem, via de regra, cada 
quilombo e a etapa, em que se encontra, no processo de titulação. A Comissão 
Pró-Índio utiliza os dados da FCP, associados a dados do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), obtidos junto às superintendências 
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regionais do órgão. É importante salientar que os dados da FCP, apesar de 
oficiais, apresentaram inconsistências, ao serem comparados com os de outras 
instituições. 

Acompanhamos, nos últimos anos, que dados importantes do Ministério do 
Meio Ambiente, de acesso público garantido por lei, foram excluídos, durante a 
transposição de conteúdos a um novo site, em novembro de 20201. Desde o início 
da pandemia de COVID-19, o governo federal dificultou o acesso público a dados 
confiáveis e atualizados em tempo real sobre a situação da pandemia no Brasil2, o 
que levou a que grandes redes de comunicação, como a Rede Globo, que sempre 
utilizaram os dados oficiais federais em suas notícias, optassem por compor um 
consórcio entre empresas de comunicação brasileiras, promovendo consultas 
diretas aos dados oficiais das secretarias de saúde estaduais e municipais, 
excluindo o governo federal, por receio da confiabilidade dos dados. O mapa de 
Porto Alegre foi feito com os dados de localização dos quilombos da FCP e com 
os dados, obtidos diretamente nos territórios quilombolas, para melhor situá-los 
no município de Porto Alegre. Nos mapas das escolas, foram utilizados dados 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre. O mapa das escolas abrange as instituições públicas de ensino, localizadas 
próximas aos quilombos, no raio convencionado de quatro quilômetros, a partir 
de cada quilombo. 

ILUSTRAÇÕES E ICONOGRAFIAS: OUTROS OLHARES, OUTRAS 
MANEIRAS DE VER3

Para as representações iconográficas, partimos de referências variadas. A 
primeira delas nos chega, como um desdobramento de trabalhos anteriores 
ao do próprio Atlas, realizados pelo NEGA, junto à Comunidade Quilombola 
dos Alpes. Como um dos resultados do mapeamento deste quilombo urbano, 
realizado em 2013, e de seus desdobramentos, foi elaborada uma série de 
ilustrações, baseadas nos marcadores territoriais, apontados nos trabalhos de 
campo. Desta forma, e como aprofundamento do envolvimento com outros 
quilombos, no presente trabalho, os estilos gráfico e conceitual foram mantidos 
nas representações dos marcadores das demais comunidades.

1  MINISTÉRIO do Meio Ambiente exclui de site informações sobre áreas protegidas. Disponível em: https://
www.istoedinheiro.com.br/ministerio-do-meio-ambiente-exclui-de-site-informacoes-sobre-areas-protegidas/. 
Acesso em: 9 abr. 2021.

2  GOVERNO adota estratégia da desinformação com dados da covid-19. Disponível em: https://www.
correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/06/07/interna-brasil,861731/governo-adota-estrategia-
da-desinformacao-com-dados-da-covid-19.shtml. Acesso em: 9 abr. 2021.

3  As ilustrações e iconografias das legendas dos mapas foram construídas pelo designer Gabriel Muniz.
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Outros ícones tiveram tratamentos levemente diferenciados, no tocante ao 
estilo gráfico, por se tratarem de marcadores territoriais do entorno dos quilombos 
e, em sua maioria, relacionados a aspectos culturais, tais como: espaços de lazer 
e de sociabilidade, escolas de samba, rodas de capoeira, campos de futebol e 
espaços de forte simbolismo na afirmação da presença negra, na cidade, como 
o monumento da Pegada Africana, o Largo Zumbi dos Palmares e o Mercado 
Público de Porto Alegre.

As cores foram elementos gráficos, que comunicaram as distinções das 
iconografias de cada quilombo, trazendo uma unidade visual, que relaciona 
as iconografias dos marcadores territoriais às demais peças, criadas para 
determinada comunidade, tais como as ilustrações da comunidade quilombola 
e dos seus símbolos, presentes na abertura de cada capítulo. Esta definição 
de cores teve, como base, as relações das comunidades com alguns orixás – 
divindades das culturas iorubás –, presentes na maioria das tradições espirituais 
da diáspora africana, no estado do Rio Grande do Sul.

Para a representação dos símbolos de cada quilombo, também tivemos 
referenciais e modos de construção diversos. As ilustrações adaptaram 
simbologias das escritas Adinkra ao contexto de alguns quilombos (Quilombo 
da Família Lemos e Quilombo da Família Silva) e construções anteriores a este 
Atlas, frutos de relações de parcerias ativistas com as demais comunidades 
(Quilombo da Família Machado, Quilombo da Família Flores, Quilombo dos 
Alpes, Quilombo da Família Fidélix, Quilombo do Areal, Quilombo da Família 
Ouro e Comunidade Mocambo).

As ilustrações de abertura dos capítulos de cada quilombo e das partes 1 
(Cartografia Contracolonial) e 2 (Epistemologias Quilombolas) desta obra tiveram 
origens em estudos autônomos sobre artes gráficas africanas e afrobrasileiras 
e em narrativas sobre a diáspora africana no Brasil, em especial, sobre as 
comunidades quilombolas de Porto Alegre, considerando os temas propostos 
nas diferentes partes da obra. Estas trazem, principalmente, as vivências do autor 
das ilustrações, enquanto homem negro em diáspora, junto a alguns quilombos 
desta capital, nos quais desenvolve trabalhos de ativismo, a partir de audiovisual, 
de design e de educação popular. Sendo assim, algumas das pessoas retratadas 
nas ilustrações são marcantes, como representações quilombolas, a partir das 
experiências de identificação proporcionadas pelos encontros/cruzamentos.

No desenvolvimento criativo das representações gráficas do Atlas, podemos 
citar algumas das referências gráficas e conceituais africanas, que mais estiveram 
presentes nas legendas: o sistema de escrita Adinkra (do povo Akan, localizado, 
atualmente, na região de Gana e de Costa do Marfim) inspirou, com seus 
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símbolos/conceitos, as iconografias de alguns dos quilombos de Porto Alegre, 
presentes nos mapas (Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).

Também representada por um símbolo adinkra, o mito de Ananse Ntontan 
(Figura 13) chega como uma construção coletiva e elaborada pelas narrativas, 
a partir de referenciais afrocêntricos, não hegemônicos, presentes no Atlas 
Quilombola. Como uma espécie de teia de aranha, o símbolo Ananse Ntontan 
representa a criatividade e a sabedoria. Ananse, também chamada Anansi, 
é uma aranha muito conhecida na mitologia Ashanti, que se espalhou pela 
África Ocidental e que cruzou os mares na diáspora. Em muitas histórias, essa 
personagem é um mensageiro divino, que tece uma rede de comunicação com 
o Ser Supremo, simbolizando sabedoria.

A Sistema de Orientação e Localização dos mapas (Figura 14) é uma 
composição, que associa referenciais adinkra ao Cosmograma Bakongo (de 
um dos povos bantu, situado na atual região de Gabão, de Congo e de Angola). 
Utilizamos integralmente a forma adinkra Nsoromma, símbolo que representa 
uma estrela e que tem o significado de “filhos do céu”, na composição da 
Rosa dos Ventos, tal como uma estrela guia. Com o Cosmograma Bakongo 
foi feita uma adaptação de sua forma, mantendo as cores na parte central, 
para comunicar uma semelhança com os pontos cardeais, enfatizando o Sul 
pela letra “S”, tanto para ressaltar a perspectiva ancestral bantu quanto para 
demonstrar a perspectiva política de percepção de mundo, a partir do sul 
global. O Cosmograma Bakongo, conforme Magalhães (2018), corresponde a 
uma mandala, conhecida como Diekenga. Sua representação comunica sobre 
os ciclos do sol, da vida, do universo e do tempo. Partindo do centro do círculo, 
uma cruz o divide em quatro etapas. A linha horizontal se chama Kalunga e, ao 
mesmo tempo que divide, conecta o mundo espiritual com o mundo físico. O 
sentido anti-horário (do oriente para o ocidente) também faz parte da leitura 
do cosmograma, em que o amarelo representa a concepção Musoni, do tempo 
de germinar, do crescimento, que antecede ao nascimento. Após o nascimento, 
acontece Kala, o tempo de crescimento e de aprendizado, representado pela cor 
preta. O vermelho, Tukula, representa o ápice da liderança, da força, quando 
a linha vertical faz a conexão direta com o mundo dos ancestrais. Após o Sol, 
ao meio-dia, inicia-se o processo de decadência, que inevitavelmente levará à 
morte física, Luvemba, representado pelo branco dos ossos, do pó, do tempo 
de silêncio, que antecede a outro grande ciclo vital (MAGALHÃES, 2018).

Por fim, no conjunto das ilustrações, é apresentada, também, a espiral 
das resistências de cada quilombo4, em que são destacados os principais 
movimentos da comunidade, para o enfrentamento do processo colonizador 

4 A metodologia e a inspiração da espiral da resistência quilombola está apresentada no capítulo Espacialidades 
geo-quilombistas: percursos do nosso fazer.
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Adinkra Pempamsie
Tecendo prontamente – Símbolo de prontidão e de alerta, 
bem como de boa vontade, de perseverança, de força, de 
firmeza, de solidez, de coragem e de destemor

Adinkra Sankofa
Galinha d’angola

Adinkrahene
Símbolo considerado “o chefe dos adinkras” 
e representa a presença divina

Figura 4 – Ícone, que simboliza a importância de se manter na 
luta pelo território, mesmo que este quilombo já seja titulado. 
É o símbolo do Quilombo da Família Silva
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)

Figura 5 – Ícone, que representa o galinheiro do 
Quilombo da Família Silva
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)

Figura 6 – Ícone, que representa o marco 
implantado pelo INCRA. No mapa dos 
marcadores territoriais do Quilombo da Família 
Silva, está relacionado como marco para os 
quilombos urbanos atuais
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)

Adinkra Odenkyem Mmemu
Símbolo da unidade na diversidade, da 
democracia e da unidade de propósitos

Figura 7 – Ícone, que representa o Clube 
Floresta Negra/Quilombo do Areal
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)

Figura 8 – Ícone do Clube Nós, os Democratas/
Quilombo da Família Fidélix
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)
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Figura 9 – Ícone, que representa o antigo 
galinheiro do Quilombo da Família Flores
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)

Figura 10 – Ícone, que representa o antigo 
estábulo do Quilombo da Família Flores. 
Adaptação aos outros animais, construída a 
partir do estilo visual do símbolo adinkra da 
galinha.
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)

Adinkra Sankofa
Galinha d’angola: símbolo representado por 
um pássaro, tendo a cabeça voltada para trás e 
carregando, no seu bico um ovo, o futuro.

Adinkra Nsoromma
Símbolo, que representa uma estrela e que 
significa “filhos do céu”

Adaptação aos outros animais, construída a 
partir do estilo visual do símbolo adinkra da 
galinha.

Figura 11 – Ícone, que simboliza tutela e amparo 
divinos. Representa o símbolo do Quilombo 
Lemos, devido à forte presença de crianças 
nesta comunidade.
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)

Figura 12 – Ícone, que representa o antigo 
chiqueiro do Quilombo da Família Lemos
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)

de nosso país nos processos de reconhecimento das terras quilombolas e de 
sua regularização fundiária. 

AOS QUE HABITAM A CIDADE, OUTRAS NARRATIVAS
A leitura da cidade, em suas espacialidades, articula, como apresentado, 

outros modos de ver/interpretar em suas diversas, diferentes e desiguais formas 
de se (re)produzir. Tal engendra outras possibilidades de investigação social e 
de representações. Da maneira como fomos compreendendo o espaço e as suas 
formas, os capítulos que apresentam cada comunidade quilombola se referem 
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Figura 13 – Ananse Ntontan. 
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)

Figura 15 – Sistema de Orientação e Localização dos Mapas.
Ilustração de Gabriel Muniz (2020)
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a um trabalho construído coletivamente, com as lideranças comunitárias, com 
os movimentos sociais, com as parcerias e com colaboradores/as. Trabalhamos 
junt@s, para entender a complexidade urbana multifacetada dos territórios 
quilombolas, em que cada um(a), através de sua participação, de suas inserções 
e de redes escalares diversas, permitiu cruzamentos/encontros entre diferentes 
grupos, criou sobreposições e possibilitou modos de representações.

Diante das invisibilizações histórica e geográfica da presença quilombola na 
cidade e no país, reforçamos a importância do lugar de escuta e do quanto fomos 
instigados a grafar a terra pelas memórias dos povos quilombolas, pelas suas 
histórias, pelos seus conflitos, pelas suas lutas, pelas suas conquistas e pelas suas 
dores. A partir de nossas escolhas teóricas e metodológicas, buscamos romper 
com um silêncio imenso, que ainda persiste nos conhecimentos acadêmico 
e universal.  Por isso, o Atlas representa mais do que um conjunto de mapas. 
Representa as narrativas das fortalezas, criadas pelos quilombolas, para resistir 
na cidade. 

Nesse sentido, cada capítulo, destinado a cada comunidade quilombola, 
também sugere uma discussão sobre como estes territórios podem educar 
a cidade, ensejando a possibilidade de compreendê-la pela descolonização 
dos saberes, pelas atividades propostas e pelos vínculos com o lugar, com a 
ancestralidade e com as práticas culturais. A maior parte delas se constitui 
em rodas de conversas e em contação de histórias, referenciando os saberes 
tradicionais.

A semente, que abre e que germina as geografias quilombolas da cidade de 
Porto Alegre, inicia pelo Quilombo da Família Silva e, na sequência, pela data 
de certificação da Fundação Cultural Palmares, apresentamos o Quilombo 
do Areal, o Quilombo dos Alpes, o Quilombo da Família Fidélix, o Quilombo 
da Família Machado, o Quilombo da Família Flores, o Quilombo da Família 
Lemos, o Quilombo da MOCAMBO e o Quilombo da Família Ouro Ylê de Oxum 
e Ossanha.  Os conteúdos dos mapas reverberam as distorções historicamente 
enfrentadas pelo controle da cartografia oficial, associada ao direito privado da 
propriedade, invisibilizando, de maneira atroz, a territorialidade quilombola 
em nossas cidades e em nosso país, por isso, o silêncio dos mapas precisa ser 
rompido. No mesmo direcionamento, os saberes “técnico e acadêmico” devem 
romper com o controle das informações e dos conhecimentos, retidos no âmbito 
do seu espaço.  

O olhar que será apresentado nos capítulos de cada comunidade quilombola 
reflete o trabalho coletivo que este grupo possui, para com estes territórios, em 
diálogo, também, com movimentos sociais de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. 
Este olhar reivindica uma discussão importante a ser considerada nos processos 
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de reconhecimento técnico, por parte de instituições, que, historicamente, atuam 
com a regularização fundiária dos territórios quilombolas do país: a participação 
coletiva na construção dos processos de mapeamento, para compreender que a 
complexidade dos territórios quilombolas não se constitui exclusivamente por 
uma visão histórica e/ou antropológica, mas, sobretudo, que sua historicidade 
e que seus modos de vida se constituem, também, a parti de uma relação de 
confluência com o espaço geográfico.
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VAMOS JUNTOS

Vem, 
vamos juntos!

Dá-me tua mão,
vamos juntos!

Dá-me tua disposição
e vamos juntos!

Vamos correr nas campinas
Vamos lerdear nas areias. 

Vamos juntos, juntos, juntos!

Oliveira Silveira, 1962
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DA FAMÍLIA SILVA
O quilombo da Família Silva é o primeiro quilombo urbano titulado no 

país, com decreto assinado em 2006 e com título parcial1 emitido em 2009. 
Está situado no bairro Três Figueiras, um dos bairros de maior valorização 
imobiliária de Porto Alegre (Figura 1). Atualmente, o Quilombo da Família Silva 
ocupa 6.510,7808 metros quadrados (INCRA, 2006) dos 1,34 km² do bairro e 
conta com mais de 20 famílias. São aproximadamente 70 pessoas, vivendo no 
território, evidenciando a força da resistência quilombola no espaço urbano, 
sujeita a todas as violências e à indisposição ao diálogo do racismo à brasileira 
(LEITE, 1999). 

Figura 1 – Mapa de Localização do Quilombo da Família Silva no Bairro Três Figueiras. 
Fonte: NEGA (2020)

Lígia Maria da Silva (Figura 2) se destaca por ser a atual liderança comunitária 
do Quilombo da Família Silva, assim como também é a memória viva das 
transformações espaciais do bairro. Lígia conta que quando “[...] era tudo mato, e 
o que tinha era só o Anchieta”, os primeiros a chegarem ao território, que compõe 
o Quilombo da Família Silva, na década de 1940, foram seus avós: a Sra. Naura 

1 Apenas três dos seis terrenos da comunidade estão legalmente titulados. Os demais esperam o resultado do 
processo de desapropriação e de indenização movido pelo Estado e administrado pelo INCRA.
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Borges da Silva, nativa de São Francisco de Paula, e o Sr. Alípio Marques dos 
Santos, nativo de Cachoeira do Sul. Naura trabalhava como cozinheira e como 
lavadeira para a família da Miss Brasil Ieda Maria Vargas na Avenida Palmeiras, 
bairro Petrópolis, enquanto Alípio trabalhava como pedreiro e como jornaleiro, 
complementando a renda da família, trabalhando, também, como agricultor 
em suas terras.

Figura 2 – Lígia Maria da Silva, presidente do Quilombo da Família Silva, narrando as memórias de luta e 
de resistência da comunidade. 
Fonte: NEGA (2019)

Lígia nos conta que, na época de seus avôs e de sua infância, o quilombo 
possuía apenas uma casa, grande e central, da qual, hoje, encontramos somente 
vestígios, como o piso (Figura 3). Esta casa abrigou os primeiros parentes da 
Família Silva e também dispunha de quartos para alugar a rapazes solteiros, que 
chegavam a Porto Alegre, vindos do interior do Estado, gerando renda à família.

Por ser uma área com muitas vertentes de água e pelo território estar situado 
junto à bacia do arroio Mont´Serrat, os avós de Lígia construíram um poço 
artesanal, que, hoje, conta com mais de sessenta anos. Nele, seu avô mergulhava 
as melancias, para gelar, no verão. Cultivavam a terra com roçados de amendoim, 
de moranguinho, de abobrinha, de cenoura, de batata-doce, de milho, de aipim 
e de muitos chás plantados pela avó. Também criavam porcos, galinhas e vacas, 
fazendo renda com a venda do leite para os vizinhos.
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Figura 3 – Marcas da primeira casa construída por Alípio Marques dos Santos e por Naura Borges da Silva. 
Fonte: NEGA (2019)

Naura e Alípio são os avôs maternos de Lígia. Sua mãe, Anna Maria da Silva, 
conheceu seu pai, Euclides José da Silva, em São Francisco de Paula, quando 
este voltava de Porto Alegre, em que encontrara abrigo na casa dos pais de 
Anna. Em 1956, dois anos depois deste encontro, nasceu, em Porto Alegre, Lígia. 
Lígia é a primeira filha de uma família de onze irmãos (Figura 4). Ela e seus 
dez irmãos nasceram e se criaram no atual território do Quilombo da Família 
Silva, acostumados com os vizinhos e com as relações do entorno. Lígia e seu 
irmão, Lorivaldino – o Lorico, chegaram a estudar na extinta Escola Assistencial 
Vespertina, que, no passado, era mantida pelo Colégio Anchieta (Figura 5).

Os patriarcas da Família Silva chegaram a Porto Alegre no início da década de 
1940. Naura Borges da Silva e Alípio Marques dos Santos vieram respectivamente 
de São Francisco de Paula e de Cachoeira do Sul e encontraram, na capital gaúcha, 
um lugar para seu bem-viver, que, até hoje, abriga, no território quilombola, 
seus descendentes. Na Figura 6, apresentamos o mapa da diáspora, realizada 
por Naura e por Alípio.

Nessa época, a zona Leste de Porto Alegre não era densamente povoada, 
inclusive, foi considerada zona rural, até o ano de 1979. Nessa área, eram 
encontradas chácaras de hortifrutigranjeiros e tambos de leite, que abasteciam 
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Figura 4 – Árvore Genealógica da Família Silva 
Fonte: NEGA (2019)

as regiões Central e Oeste, na época, mais urbanizadas. Um marco relevante 
do início do adensamento populacional na região aconteceu no ano de 1967, 
quando o Colégio Anchieta, que já tinha um terreno nas proximidades do 
quilombo, transferiu sua sede do centro histórico para o bairro Três Figueiras. 
Outro fator importante é a abertura da avenida Nilo Peçanha, em 1970. Com 
suas obras, a população majoritariamente negra, que vivia na região, foi coagida 
a migrar para terrenos próximos de onde, hoje, encontram-se os bairros Bom 
Jesus e Vila Jardim.

Também na década de 1970, as comunidades negras, pertencentes à 
Bacia do Mont´Serrat, que, no passado, pertencia, territorialmente, à região 
conhecida como Colônia Africana, começam a ser perseguidas e ameaçadas 
pelo crescimento e pela expansão da urbanização da cidade. Por conta desses 
grandes empreendimentos, no ano de 1972, a matriarca Naura Silva dos Santos 
entra com a primeira ação de usucapião, na tentativa de garantir o território 
para sua família.
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Figura 5 – Registro do Colégio Anchieta, com destaque para o entorno, em que se vê a 
baixa urbanização da região. Dona Lígia aponta para a sua foto no anuário de 1968 do 
Colégio Vespertino. 
Fonte: NEGA (2019)

A expansão da Avenida Carlos Gomes ocorreu, durante a década de 1980, 
assim como a construção do Shopping Iguatemi, em 1983, o que contribuiu 
para a transformação do bairro Três Figueiras e dos bairros vizinhos, através de 
uma maior urbanização e da valorização imobiliária desta região da cidade. Por 
conseguinte, aconteceram movimentos de higienização urbana e de elitização 
desses bairros, anteriormente periféricos.
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Assim, toda essa região passou a ser denominada área “nobre” da cidade, o 
que, por sua vez, gerou os mais variados processos de exclusão da população 
negra, que vivia nesta área. Para a Família Silva, a luta pela permanência no 
território nunca foi fácil. Todos os anos, perto do Natal, chegavam notificações de 
despejo. Em 1990, seu Euclides José da Silva e seus filhos entram com a segunda 
ação de usucapião, na tentativa de permanecer no território, e, no ano de 2001, 
Lígia da Silva e os irmãos entram novamente com o recurso de usucapião, que 
nunca fora concedido a família.

É através desse movimento constante de luta pela terra e pela moradia 
que a família se percebe como quilombola. Através do autorreconhecimento 
quilombola, no ano de 2002, a Família Silva passou a reivindicar judicialmente a 
regularização das terras ocupadas e a recuperação das que foram perdidas, através 
do Artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) da Constituição Federal 
de 1988. Todo esse movimento foi feito com os apoios do Movimento Negro e 
do Instituto de Assessoria as Comunidades Remanescentes de Quilombos-RS 
(IACOREQ), grupos ligados aos direitos humanos, através da questão quilombola, 
além dos movimentos organizados de outras famílias quilombolas de Porto 
Alegre e do interior do Rio Grande do Sul. 

Figura 6 – Mapa da Diáspora Quilombola da Família Silva.
Fonte: NEGA (2020)
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Em dezembro de 2004, a comunidade recebeu a certificação de 
autorreconhecimento pela Fundação Cultural Palmares. No final deste mesmo 
mês, a Família Silva enfrenta a mais violenta e duradoura ação de despejo, 
resistindo durante 15 dias chuvosos, através de uma barricada na, então, 
única entrada do quilombo, localizada na rua João Caetano. Esta luta pelo 
reconhecimento do território quilombola se tornou um marco histórico nos 
direitos à terra, à justiça social e à reparação geo-histórica para os quilombos 
urbanos no país (Figura 7).

Figura 7 – Registro da organização quilombola, que resistiu, com a construção de uma barricada, ao cerco 
de 2005 
Fonte: Blog Quilombo Família Silva (2005)

Graças a esse movimento de resistência e de resiliência dos Silva, apoiado 
pelos movimentos sociais e pelas demais comunidades quilombolas da cidade 
(Figura 8), no ano de 2009, foi conquistado o título da terra (Figura 9). Assim, o 
Quilombo da Família se tornou o primeiro quilombo urbano titulado do Brasil, 
abrindo as portas dos direitos quilombolas para outras comunidades, que vivem 
a mesma situação, nas cidades brasileiras.

Na Espiral das Resistências da Família Silva (Figura 10), registramos, de 
forma ilustrativa, alguns marcos históricos no percurso da família, que são 
considerados importantes em sua afirmação territorial.
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Figura 8 – Registro do protesto na sede do INCRA/RS. 
Fonte: acervo de Genaro Foner (2005)

Figura 9 – Entrega do Certificado de Titulação a Lorivaldino Silva, então, presidente da Associação 
Quilombo Família Silva, em 27 de setembro de 2009.
Fonte: Blog Quilombo Família Silva (2009)
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Figura 10 – Espiral da Resistência do Quilombo da Família Silva.
Fonte: NEGA e Lígia Silva. Ilustração: Gabriel Muniz (2021)
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CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO  
DA FAMÍLIA SILVA

Na tarde de 25 de novembro de 2019, iniciamos os trabalhos de campo no 
Quilombo da Família Silva. A equipe de pesquisadores extensionistas do Núcleo 
de Estudos Geografia & Ambiente (NEGA) foi recebida pela presidente do 
Quilombo da Família Silva, Lígia Maria da Silva, em sua casa, em que a liderança 
narrou a história de seus antepassados e a Geografia de seu território. Após 
breve apresentação da equipe e, também, da metodologia de trabalho, Dona 
Lígia nos levou para conhecer o território e seus marcadores (Figura 11). Para 
a confecção dos mapas coparticipativos, foi utilizada uma imagem de satélite 
(impressão A0), abrangendo a área do Quilombo e o entorno, em que foram 
feitos os registros, conforme o desenrolar do depoimento de Lígia. 

Figura 11 – Dona Lígia, apresentando o território do Quilombo da Família Silva, durante o trabalho de 
campo, realizado junto à liderança do quilombo. 
Fonte: NEGA (2019)

A data de 28 de novembro de 2019 ficou reservada para revisar, junto à Dona 
Lígia, o conjunto de cartografias, produzidas a partir do primeiro campo. Essas 
cartografias registram a presença e as trajetórias do Quilombo da Família Silva. 
A cartografia dos marcadores territoriais nos apresenta as múltiplas relações da 
comunidade com o território, através de seus usos atuais e antigos, assim como 
os lugares de conflitos, representando seus elos com o território. 

[...] A gente morou a vida toda aqui, aqui a gente tem nossas raízes, e a gente 
sempre conviveu aqui. Aqui moram todos os meus irmãos, meus sobrinhos, 
as crianças brincam aqui no pátio. [...] (depoimento pessoal de Dona Lígia 
Silva, em 25/10/2019, em entrevista concedida ao NEGA)
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Dona Lígia também nos conta que, na época de seus avós e durante sua 
infância, o Quilombo da Família Silva possuía apenas uma casa, grande e 
central, de que hoje são encontrados somente vestígios. A casa dos avós de Lígia 
foi construída próxima a grande seringueira (Figura 12), importante marcador 
territorial, que, atualmente, compõem o pátio central (Figura 13), local em que 
as crianças brincam, em que a família se encontra e em que a comunidade 
promove reuniões e festas.

No pátio central também está o antigo poço, hoje, desativado, construído pelo 
avô de Lígia. Até 1998, o poço era usado no abastecimento de água da Família 
Silva, assim como era usado por famílias do entorno, que não tinham acesso 
à água. Próximo dali, também se localiza o banheiro comunitário, o qual era 
utilizado, antes da construção dos banheiros do projeto da Fundação Nacional 
de Saúde (FUNASA). A construção dos 12 banheiros, a partir de uma demanda 
encaminhada à FUNASA pelo quilombo, durante a demarcação do território, 
marca a luta do Quilombo da Família Silva por melhorias na qualidade de vida 
e na infraestrutura da comunidade (Figura 14).

A presença de animais, de hortas e de árvores frutíferas é comum em todo o 
território do Quilombo. São práticas e cultivos ancestrais, que resistem, desde 
a época dos avós de Dona Lígia. Mesmo que limitados pelo adensamento da 
urbanização e pela compressão do espaço, pelos empreendimentos lindeiros, 
as famílias da comunidade mantêm o manejo de plantas em suas práticas 
do cotidiano, entre a presença de árvores mais antigas, como a figueira e a 
seringueira, somadas às lembranças das antigas plantações e de seus usos.

[...] No tempo do vô, tinha muito chá; tinha aqueles chás, que se fazia 
chapoeirada, as infusões, botava arruda, botava guiné e outras plantas; 
usava quando se machucava. (depoimento pessoal de Dona Lígia Silva, 
em 25/10/2019, em entrevista concedida ao NEGA)

A cartografia Quilombo da Família Silva: Marcadores Territoriais (Figura 
15) tem sua afirmação territorial expressa, por meio de suas resistências, de suas
memórias, de suas ancestralidades e de seus cuidados com o território, que são
passados de geração a geração, com a permanência da família no local e com a
continuidade dos elos formados no passado. Na figura 16, Lorivaldino, irmão de
Lígia, apresenta o interior de sua casa, com memórias das lutas da comunidade,
junto aos demais quilombos do país. A cartografia dos marcadores territoriais
representa a luta pela terra no espaço urbano na cidade de Porto Alegre (RS),
como se pode observar nas páginas a seguir.
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Figura 13 – Pátio central do Quilombo da Família Silva. 
Fonte: NEGA (2019)

Figura 12 – Relação das crianças com o território nas brincadeiras com a seringueira. 
Fonte: NEGA (2019)
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Na cartografia Movimentos Históricos e Cotidianos: Quilombo da Família 
Silva (Figura 17), evidenciamos as relações do Quilombo da Família Silva 
com seu entorno, apresentando os fluxos antigos e atuais de deslocamento da 
comunidade, além dos marcadores, que situam e que registram os vínculos de 
pertencimento do quilombo aos arredores, assinalando a presença quilombola 
no bairro Três Figueiras e na região, por meio de suas relações de trabalho, de 
lazer e de educação. No decorrer da resistência do Quilombo da Família Silva 
no bairro Três Figueiras, suas marcas espaciais representam a afirmação da 
presença quilombola, que passa, também, por seus conflitos com a cidade nas 
constantes lutas pela permanência no território (Figura 18). 

Figura 14 – Foto 1: Antigo poço, construído pelo Sr. Alípio; Foto 2: Banheiro comunitário; Foto 3: Um dos 12 
banheiros construídos pela FUNASA. 
Fonte: NEGA (2019)
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Conforme relato de Lígia, o Quilombo da Família Silva foi se transformando, 
ao longo do tempo, e resistindo aos avanços da modernidade, vindos com a 
abertura da avenida Nilo Peçanha, nos anos 1970, que coagiu a população 
majoritariamente negra, que vivia na região da Colônia Africana, atualmente, parte 
do bairro Três Figueiras, a migrar para outros territórios da cidade. A melhoria 
das condições urbanas na região, associada à intensificação do desenvolvimento 
do comércio e dos serviços para a elite consumidora, como na construção do 
Shopping Iguatemi, desenhou um novo mapa na cidade, invisibilizando seus 
usos antigos, de modo que as transformações do entorno chegaram carregadas 
de conflitos, associados à valorização da área pela especulação imobiliária. 
O resultado desta transformação é a produção de um projeto urbanístico e 
estruturalmente racista, baseado na valorização e na higienização estéticas, 
com predomínio de altos padrões econômicos construtivos, desvalorizando 
práticas sociais e culturais exercidas pela comunidade da Família Silva e pelas 
demais comunidades pobres do entorno, como, por exemplo, a Vila Kédi2, com 
a qual o Quilombo possui estreitas relações.

Com as crescentes mudanças no perfil do bairro, houve a demanda por 
serviços domésticos, de jardinagem, de segurança e de serviços gerais, para 
trabalho em obras e caddies – função de recolher bolas em campo de golf, haja 
vista a presença do Country Club na região, desde 1930. Daí, também deriva o 
nome da Vila Kédi, localizada ao lado do clube, em que residem, em condições 
precárias, boa parte dos prestadores de serviço do clube, evidenciando, mais 
uma vez, a desigualdade espacial e as injustiças sociais do bairro.

Dona Lígia nos narra que, antigamente, na época de seu avô Alípio, havia 
o plantio da horta, para a segurança alimentar da família, bem como de flores 
ornamentais, que eram vendidas, em frente ao Cemitério Municipal São João:

Eu me lembro que o vô vendia muita flor no tempo de finados. Ele plantava 
muitas flores. E eu, como era a mais velha, ia com ele ao Cemitério São 
João, para vender flores [...]. (depoimento pessoal de Dona Lígia Silva, em 
25/10/2019, em entrevista concedida ao NEGA)

Na sequência, apresentamos a cartografia de perícia Quilombo da Família 
Silva, 1982 (Figura 19), realizada na fotografia aérea de 1982, obtida do acervo 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAMS). Na 
imagem, podemos afirmar a presença do Quilombo da Família Silva há mais 
de três décadas no território. É possível identificar a seringueira e a casa dos 
pais de D. Lígia, assim como, também, outros registros, que são narrados pela 
comunidade, como os trajetos e os roçados. Os trajetos são perceptíveis por 

2 Em 2021, a comunidade da Vila Kédi deu início ao seu processo de autorreconhecimento quilombola.



Figura 15 – Mapa dos marcadores territoriais do Quilombo da Família Silva.  Fonte: NEGA (2020)
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alguns dos caminhos realizados pela família, antes da expansão das avenidas 
Nilo Peçanha e Carlos Gomes, e também nos permite entender um pouco mais 
da dinâmica do território no passado e das suas transformações nos dias atuais.

Destacados na fotografia aérea, estão, além dos marcadores já mencionados, 
a extinta Escola Assistencial Vespertina, que, no passado, era mantida pelo 
Colégio Anchieta. Dona Lígia nos conta que ela e o irmão Lorico frequentaram 
a escola e que usavam o campinho como caminho, para chegar na escola, já 
que, na época, ainda não haviam construções que impedissem esse trajeto.

Nas memórias dos trajetos de Dona Lígia, há a presença do antigo Beco do 
Resbalo, que se localizava próximo ao território do quilombo e que teve seus 
moradores expulsos, devido à expansão urbana do bairro. 

Figura 16 – Casa do Lorivaldino da Silva (Lorico), que demonstra os cuidados com o acervo cultural do 
Quilombo da Família Silva. 
Fonte: NEGA (2019)
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[...] tiraram a vila dali, quando foram abrir a rua, lá em cima, tiraram a vila. 
[...] Tiraram todas as pessoas, foi tão triste, quando tiraram as pessoas dali. 
Por que todo mundo trabalhava aqui, nas chácaras, e, às vezes, não tinham 
nem dinheiro pra vir trabalhar aqui. Foi horrível. (depoimento pessoal 
de Dona Lígia Silva, em 25/10/2019, em entrevista concedida ao NEGA)

A memória espacial, reconstruída pela oralidade e instrumentalizada pelo 
mapeamento coparticipativo, juntamente com a revisão documental, realizada 
nos arquivos de acesso público, em plataformas virtuais e presenciais, objetiva 
registrar a luta pela terra. Muitas foram as tentativas de usurpação do território 
quilombola, as quais, por vezes, tiveram o objetivo de tomá-la em sua totalidade 
ou, em outros momentos, partes dela, com a justificativa atrelada à expansão 
imobiliária e às práticas racistas e higienistas, que o planejamento urbano impõe. 
Sobrepondo-se a essas práticas e a esses tensionamentos, a luta quilombola 
se mostra fortemente enraizada neste chão, tal qual as raízes da seringueira 
(Falsa-seringueira) (Figura 20).

Figura 20 – Seringueira (Falsa-seringueira) no centro do pátio do Quilombo da Família Silva. Sua presença 
representa as memórias, as raízes e as aspirações para o futuro da comunidade. 
Fonte: NEGA (2019)



    Figura 17 – Mapa dos movimentos históricos e cotidianos do Quilombo da Família Silva. Fonte: NEGA (2020).
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  Figura 18 – Visada do território do Quilombo da Família Silva.
  Fonte: NEGA (2019)
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Figura 19 – Fotografia aérea do Quilombo da Família Silva, datada de 1982. 
Fonte: NEGA (2020).
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TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo da 

Família Silva, o primeiro quilombo urbano titulado no país, em 2009. Fazemos 
referência ao relatório, produzido pelo NEGA, junto à comunidade, em 2019, 
que constitui um instrumento técnico sobre o reconhecimento territorial e sobre 
a afirmação espacial da comunidade no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre 
(RS). Os dados são oriundos da coleta de informações no trabalho de campo e 
na realização do mapeamento coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas 
de organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente 
equivocado construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, 
a ser utilizado para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações 
universais, dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 
4.887/2003, é previsto procedimento como este, a fim de compreender as 
dinâmicas geográficas dos vínculos territoriais e a caracterização socioambiental 
da comunidade estudada, a fim de subsidiar o reconhecimento do território 
quilombola, por parte do Estado.

A identidade e a territorialidade quilombolas no Quilombo da Família Silva 
se faz ativa, ao longo de mais de 80 anos. Podemos observar essas relações 
nos mapas apresentados neste capítulo. A ancestralidade e a resistência são 
testemunhos da formação histórica e do desenvolvimento urbano de Porto 
Alegre. Sua presença no atual bairro Três Figueiras testemunha as transformações 
urbanas, ocorridas na Colônia Africana e na Bacia do Mont’Serrat, espaços que, 
no passado, acolheram o povo negro na cidade, principalmente, depois das 
políticas de remoções, realizadas nos bairros mais centrais. 

É manifesto, na fala de Lígia, o modo de vida, o entendimento sobre o seu 
passado e sobre as construções sociais, que os levam a territorializar suas posições 
socioespaciais em uma sociedade e em uma cidade altamente segregada e injusta. 
Esse entendimento, na sua maioria, não advém de espaços formais de educação, 
mas da tradição sociocultural afrobrasileira, que, desde a sua chegada, forçada, 
a nosso país, precisa se reinventar, para não ser apagada e/ou invisibilizada, e 
que, não raro, foi e é criminalizada e expulsa para as periferias urbanas e rurais. 
De essência pluriétnica, as cidades brasileiras negam os papeis principais aos 
povos negro e indígena na tradição territorial, ignorando os movimentos de 
construção e de expansão das cidades engendrados por estas populações. 

Desde 2005, o Quilombo da Família Silva enfrenta as dificuldades, provocadas 
pela construção indevida de um prédio, que ocupa parte de seu território (Figura 21). 
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Figura 21 – À esquerda, está a seringueira, símbolo territorial da comunidade, fixado no pátio central do 
Quilombo. À direita, o prédio, que teve sua obra paralisada, por ocupar parte do território do Quilombo.
Fonte: NEGA (2019) 

Atualmente, a obra se encontra embargada, devido ao desenvolvimento do 
processo de titulação, contudo demonstra as opressões territorial e social, 
que persistem sobre a comunidade. Atualmente, a comunidade participa de 
ações, coordenadas junto aos demais territórios quilombolas da cidade, para 
o enfrentamento à pandemia de Coronavírus.
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CONVERSANDO SOBRE O QUE 
ESTAMOS APRENDENDO…

I. Proposta de atividade pedagógica 
1. Temática: O Quilombo dos Silva: 

território e 
identidade.

2. Objetivos: 

• Conhecer aspectos da cultura e da 
história 
do Quilombo da Família Silva;

• Valorizar os saberes tradicionais e 
fortalecer
 a identidade quilombola.

3. Atividade:

O Quilombo da Família Silva foi o primeiro quilombo urbano reconhecido 
e titulado no Brasil e tem sua afirmação territorial expressa, por meio de sua 
história de resistência, de memórias e de ancestralidade. Na fotografia a 
seguir, um de seus moradores, Lorivaldino, irmão da matriarca do quilombo, 
Lígia, mostra, com orgulho, fotos e objetos, que representam a luta pela terra 
no espaço urbano da cidade de Porto Alegre.
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Reflita sobre essa imagem e responda:

1. Formar grupos de três ou mais pessoas, para debater e para responder 
às seguintes questões:

a. Qual é a importância do registro das lutas pelo território do Quilombo 
dos Silva para os outros quilombos urbanos no Brasil?

b. Onde fica localizado o Quilombo dos Silva e como é o entorno do 
quilombo e qual é a condição social das pessoas, que residem no 
entorno desse quilombo?

c. Por que foi difícil o reconhecimento do território quilombola? 

d. No passado, como eram conhecidas as comunidades negras, 
pertencentes à Colônia Africana e à Bacia do Mont’Serrat?

e. Qual é a principal consequência da elitização do entorno do território 
para os quilombolas da Família Silva?
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Areal é resistência, 
Nossa luta é permanente

mesmo sendo desigual

Nossa espinha não se verga,
nossa cabeça não baixa.

Rebeldia é nosso selo,
O amor é nossa marca.

Por turvos que sejam os dias.
Não mudarão nossas crenças.

No sol da fraternidade.
No brilho da igualdade

no farol da liberdade.

Areal é resistência, 
Nossa luta é permanente

mesmo sendo desigual

Adaptado de Areal do Futuro, 

samba enredo 2019.

VOLUME 1 CARTOGRAFIA CONTRACOLONIAL
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DO AREAL 
O Quilombo do Areal é uma comunidade centenária, localizada no bairro 

Menino Deus, em Porto Alegre (RS) (Figura 1) e, atualmente, conta com mais 
de 100 famílias. O Núcleo de Estudos Geografia & Ambiente (NEGA/UFRGS), 
através da mediação de Ubirajara Toledo, membro do Instituto de Assessoria às 
Comunidades Remanescentes de Quilombos (IACOREQ), entrou em contato 
com Fabiane de Figueiredo Xavier, liderança quilombola, para a realização da 
cartografia social da comunidade do Quilombo do Areal. 

Figura 1 – Mapa de localização do Quilombo do Areal 
Fonte: NEGA (2021)

O território, em que está situado o Quilombo do Areal, possui marcas seculares 
de ocupações negra e quilombola. Inicialmente, a área abrigava as coxias e as 
senzalas do casarão de veraneio de João Batista e Ana Amélia da Silva Pereira 
(Figura 2) – barão e baronesa de Gravataí –, nomeados, em 1888, por D. Pedro 
II, quando este se hospedou nas propriedades do casal, em função de sua 
vinda à capital, para a inauguração da Companhia Carris de Transporte. Após 
o falecimento de João e de Ana Amélia, que não deixaram herdeiros, a área foi 
sendo ocupada e territorializada pelas famílias negras, escravizadas e libertas, 
que viviam no entorno. 
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Figura 2 – Casarão de veraneio da Baronesa do Gravataí 
Fonte: RTID/INCRA (2013) 

Fabiane nos conta que, por um tempo, as famílias negras viveram na área, 
organizando-se espontaneamente, mas, que, posteriormente, houve a chegada 
de um caixeiro viajante, de origem portuguesa, chamado Luís Guaranha, que 
passou a promover loteamentos do terreno e a cobrar aluguel das famílias, 
que, inicialmente, lá moravam. Após a morte de Luís Guaranha, a Santa Casa 
de Misericórdia recebeu o terreno como herança, assumindo, também, os 
dividendos dos aluguéis. Atualmente, o nome do caixeiro viajante dá nome à 
avenida principal do território do Quilombo do Areal. 

Uma característica importante sobre a morfologia do terreno, em que, hoje, 
situa-se o Quilombo do Areal, é que, no passado, antes das obras de aterro da orla 
do Guaíba, nas primeiras décadas do século XX, formava-se uma costa arenosa, 
tal qual uma praia, devido ao carreamento de areia, proveniente de riachos, que 
se depositava na foz do Lago Guaíba (Figura 3). Segundo a historiadora Sandra 
Jatahy Pesavento, esta área era: 

Conhecida primeiro pela alcunha de “Arraial da Baronesa”, apontava para o 
significado brasileiro do termo: um arraial é um lugarejo, espécie de aldeia 
que no caso se instalara em local que fora de propriedade da Baronesa. 
Cronistas antigos, contudo, registram que a população, tendo em vista 
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a quantidade de areia da região, passou a chamar o local de Areal da 
Baronesa, designação esta que se substituiu à primitiva. (PESAVENTO, 
1999, p. 14)

Assim, por muito tempo, na chácara da baronesa, eram realizadas atividades 
rurais, por parte dos escravizados. Com dificuldades de manter a propriedade, 
principalmente, depois do incêndio no casarão, por volta de 1878, a Baronesa 

Figura 3 – Vista parcial do Areal da Baronesa, em 1852. Às margens do Guaíba, está presente o Solar da 
Baronesa. (Herrmann Wendroth, Porto Alegre vista do alto da Misericórdia em direção ao sul, c. 1852, 
aquarela)
Fonte: Procempa/Prefeitura de Porto Alegre

solicita o parcelamento da terra, para venda. Logo, toda esta área passou a ser 
espaço de moradia da população negra, que trabalhava na propriedade. Uma 
das principais atividades econômicas exercidas pelas famílias do Quilombo 
do Areal e do entorno, desenvolvida, em sua maioria, pelas mulheres, foi a de 
lavagem de roupas. As lavadeiras trabalhavam nas águas do Guaíba, no antigo 
arroio Jacareí, atualmente, chamado Dilúvio, e nos riachos do entorno, visto 
que a área é no entorno do território da antiga Ilhota, extinta pelos processos 
de urbanização e de higienização, que esta parte da cidade sofreu. Tinha esse 
nome, porque formava uma pequena ilha, em meio à rede fluvial, ainda não 
canalizada, da cidade. Como também nos fala Pesavento (1999): 
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junto com o Areal da Baronesa, a Ilhota constituía-se numa espécie de 
cinturão negro e pobre ao sul da cidade, identificando parte do 2º distrito 
como uma zona pouco valorizada e, como tal, nomeada por expressões 
portadoras de um nítido estigma. (PESAVENTO, 1999, p. 15) 

A partir da década de 1960, houve a implementação dos programas de 
urbanização e de higienização das áreas do centro da cidade, através do Programa 
“Remover para Promover”, que acarretou a remoção de inúmeras famílias, o 
que, por sua vez, gerou os bairros Restinga e Lomba do Pinheiro. As famílias 
que residiam no território do Quilombo do Areal passaram a se organizar e a 
resistir, para permanecer na área. 

Desta forma, a história da família de Fabiane Xavier passa a se destacar na 
organização das famílias do local, através do reconhecimento e da busca por 
auxílio externo, para a garantia do território, valorizando as heranças culturais de 
matriz africana e promovendo a afirmação da população negra em Porto Alegre. 
As heranças culturais do Quilombo do Areal vão muito além da prestação de 
serviços, destacando-se, principalmente, como potências culturais, através do 
Carnaval, visto que, às margens da Ilhota, o espaço conhecido como Areal da 
Baronesa é o berço do carnaval de Porto Alegre, assim como da religiosidade e de 
todo uma teia de valores afrocivilizatórios (TRINDADE, 2010), que fundamentam 
a ancestral presença quilombola no território.

Enquanto uma das famílias mais antigas do Quilombo do Areal, a Família 
Xavier (Figura 4) tem, em sua ancestral Apolinária Batista Figueiredo, a memória 
das lavadeiras de outrora. Através de Sônia Maria de Figueiredo Xavier, têm início 
as lutas de permanência da comunidade no território e as primeiras lutas de 
autoidentificação com a questão quilombola. Atualmente, Fabiane de Figueiredo 
Xavier (Figura 5), bisneta de Apolinária e filha de Sônia, é uma das principais 
lideranças da comunidade quilombola, sendo a atual secretária da Associação 
Quilombola, que já projeta, através do grupo Influência Jovem, novas formas 
de auto-organização e de preservação das memórias quilombolas do Areal.

Na Espiral das Resistências do Quilombo do Areal (Figura 6), registramos, 
de forma ilustrativa, alguns marcos históricos no percurso da comunidade, que 
são considerados importantes em sua afirmação territorial.

CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO DO AREAL
Com o advento da pandemia de Coronavírus, fez-se necessário adaptar 

a metodologia de trabalho de campo, para o levantamento das informações, 
que ocorreu, através do uso da plataforma virtual Google Meet (Figura 7). Em 
entrevista realizada no dia 17 de setembro de 2020, conversamos com Fabiane 
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Figura 4 – Árvore genealógica da Família Xavier 
Fonte: NEGA (2020)

Figura 5 – Fabiane de Figueiredo Xavier, Róger Luiz Xavier Ribeiro e Alexandre Ribeiro.
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)
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Figura 6 – Espiral das Resistências do Quilombo do Areal 
Fonte: NEGA e Fabiane Xavier. Ilustração: Gabriel Muniz (2021)
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Figura 7 – Captura de tela da entrevista realizada com Fabiane Xavier no dia 17/09/2020.
Fonte: NEGA (2020)

Xavier e o resultado desta conversa originou as cartografias contracoloniais, 
que compõem este capitulo. 

O conceito de cartografia contracolonial deriva da associação teórico-
metodológica das concepções de Santos (2015) e da construção metodológica 
da cartografia social (ACSELRAD, 2008). Associamos, ao desenvolvimento 
das cartografias, as construções teóricas de marcadores territoriais de Isabel 
Henriques (2003) e os valores afrocivilizatórios de Azoilda Trindade (2010), 
que são enunciados pelos entrevistados, ao longo da construção dialógica dos 
mapas, resultante da realização de entrevistas semiestruturadas sobre o lugar, 
sobre as memórias e sobre as trajetórias do entrevistado. Nessa construção, 
fomos auxiliados, ainda, por uma imagem de satélite, em que registramos as 
marcas territoriais da comunidade. Através do lugar de escuta (FREIRE, 2016), 
que ocupamos, como pesquisadora/es, desenvolvemos, em parceria com as 
lideranças comunitárias, as interpretações e as afirmações sobre os territórios 
quilombolas, dando origem às cartografias contracoloniais. 

Os percursos e as memórias geo-históricas do Quilombo do Areal remontam 
aos princípios da formação de Porto Alegre e registram a contribuição das 
famílias negras na construção da cidade. Através da entrevista com Fabiane, 
cartografamos a presença da comunidade do Areal no território do Quilombo, 
destacando os movimentos e as conquistas dessa caminhada, que, há mais 
de século, constrói a cultura carnavalesca de Porto Alegre e contribui para o 
fortalecimento da cultura negra na cidade. 

O Quilombo do Areal é resultado das construções política e cultural da 
comunidade do Areal, que se organiza e que resiste às transformações da 
paisagem urbana, desde o início do século XX. Desta forma, a comunidade 
não foi removida, durante as ações de revitalização e de higienização da antiga 
Ilhota e arredores, durante a década de 1960, através do projeto-piloto CURA. 
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Fabiane de Figueiredo Xavier é descendente de uma das muitas famílias de 
lavadeiras, que transformaram o território do Areal da Baronesa em quilombo 
urbano. Sua mãe, Sônia Xavier, foi uma das fundadoras do Clube de Mães 
(Figura 8), inaugurado na década de 1970, que tinha, por objetivo, reunir as 
famílias da comunidade, prestando cuidados às crianças, através de atividades 
nos turnos inversos aos da escola, bem como reunindo e distribuindo doações 
para as famílias da comunidade, durante o inverno e os períodos mais áridos, 
para o sustento dos moradores. 

Articuladas, a partir do Clube de Mães, as famílias do Areal foram progres-
sivamente se organizando, originando, na década de 1980, a Associação de 
Moradores da Avenida Luís Guaranha. Nesta década, ainda foram realizadas as 
obras de canalização do território e, na década seguinte, a partir da participação 
das famílias e das lideranças no Orçamento Participativo, tais como Dona Sônia 
Xavier e Gessi da Rosa Fontoura (a Duda), obteve-se o calçamento da avenida 
Luís Guaranha e a construção de 12 apartamentos, através do projeto de habi-
tação popular, gerido pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB). 

Conforme relato de Fabiane, na década de 1990, o terreno da comunidade, 
que pertencia à Santa Casa, foi cedido para a Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, assim, as famílias não precisaram mais pagar aluguel. No começo dos 
anos 2000, teve início a luta pela afirmação territorial, enquanto comunidade 
quilombola, baseada na oralidade da ancestralidade da comunidade, que é 
constituída das práticas sociais e culturais, situadas no atual bairro Menino Deus, 
junto à Cidade Baixa. Essas práticas são os carnavais, o trabalho das lavadeiras 
e as relações históricas com este espaço, de forte pertencimento territorial à 
população negra de Porto Alegre. Após muita luta, a certificação, pela Fundação 
Cultural Palmares, foi emitida, em 28 de maio de 2004. 

Na entrevista, Fabiane Xavier e Ubirajara Toledo lembram do ano de 1997 
como importante marco histórico da comunidade, pois, nesse ano, deu-se a 
conquista da construção das doze unidades habitacionais, através do Orçamento 
Participativo (OP). Pelo OP, também foi demandada a regularização fundiária 
da terra quilombola, visto que a titulação foi uma das prioridades das lutas da 
comunidade, que sempre sofreu com a forte especulação imobiliária do entorno. 

Fabiane nos conta que, a partir dos anos 2000, Duda entrou em contato 
com as questões quilombolas, que ganharam maior visibilidade com a Lei 
nº 4.887/2003 e, assim, através de um processo de autorreconhecimento, 
certificado pela Fundação Cultural Palmares (FCP), em dezembro de 2004, a 
antiga associação de moradores se transformou na Associação Comunitária e 
Cultural do Quilombo do Areal, em 2005 (Figura 9). 
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Figura 8 – Sede do Clube de Mães do Areal. 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)



139

Quilombo do Areal

N

S

LO

Figura 9 – Sede da Associação Comunitária e Cultural Quilombo do Areal 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)
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[...] era preciso que fosse feito uma associação, uma entidade legal, que 
representasse a comunidade, perante ao poder público, solicitando a nossa 
permanência na comunidade, então, o pessoal funda a Associação dos 
Moradores da Avenida Luiz Guaranha. Essa associação consegue alguns 
feitos bem importantes, como a canalização, que, até então, não existia, e, 
num passado mais recente, o calçamento da rua, que também não existia. 
Em 2002, mais ou menos, a Duda [...] trouxe essa lei (Lei nº 4.887/2003) pra 
comunidade e fez algumas mudanças na associação [...] aí a gente começa 
todo um processo na busca da titulação da nossa área [...] (depoimento 
pessoal de Fabiane de Figueiredo Xavier, em 17/09/2020, em entrevista 
concedida ao NEGA)

Em 2006, foi elaborado o Relatório Técnico de Identificação e Demarcação 
(RTID) Morar em casa de avenida – Quilombo do Areal: legatários do Areal da 
Baronesa, de autoria da historiadora Jane Rocha Mattos e do antropólogo Olavo 
Ramalho Marques, que foi publicado, em 2013. Este relatório faz parte dos estudos 
demarcatórios, financiados pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA/
RS) e, conforme a Lei nº 4.887/2003, tem, por objetivo, viabilizar a outorga do 
título às terras quilombolas. Destaca-se o artigo de Olavo Marques (2005), que 
discute o quão o Quilombo do Areal sofre com as pressões do capital imobiliário 
e com a colonização, imposta pelos padrões urbanísticos, que aniquilam a 
territorialidade do espaço, ao privilegiar sua homogeneização.

Somente em fevereiro de 2014, foi publicada, no Diário Oficial da União, a 
Portaria nº 0076/2014, que reconhece e que declara, como terra de Comunidades 
Remanescentes de Quilombos, a área de 4.466,23 m² do território do Quilombo 
do Areal, situado no Município de Porto Alegre. No dia 24 de fevereiro de 2014, 
ocorreu um ato na comunidade, para anunciar esta conquista. 

O protagonismo da comunidade continua e, em 25 de maio de 2015, o Plenário 
da Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o Projeto de Lei do Executivo nº 
0053/2015, que autoriza o governo municipal a desafetar e a doar, à Associação 
Comunitária e Cultural Quilombo do Areal, os terrenos municipais, destinados 
ao reconhecimento da propriedade definitiva da área, assim como o gravame de 
Área Especial de Interesse Cultural. Atualmente, a área do Quilombo do Areal, 
identificada como propriedade municipal, aguarda a titularidade definitiva do 
território. Nota-se que não foram identificados reclamantes pela área, logo não 
existem entraves financeiros para a outorga do título, de modo o que impede 
a segurança definitiva do território do Quilombo do Areal é uma questão de 
falta de vontade política. 

Outro marcador importante, que Fabiane destaca, é o coletivo Influência 
Jovem. Este grupo foi criado, para aproximar as diferentes gerações da 
comunidade, com foco, principalmente, na participação dos jovens e dos 
adolescentes, de modo a se envolverem mais nas atividades propostas pela 
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associação quilombola, fortalecendo parcerias e promovendo a continuidade 
da autonomia da comunidade. Um destaque da atuação deste grupo é a criação 
do censo do Quilombo do Areal, instrumento que tem, por objetivo, atualizar 
a situação cadastral das famílias quilombolas. 

Na cartografia Marcadores Territoriais do Quilombo do Areal (Figura 10), 
registramos as marcas do passado e do presente, que constituem as geografias da 
comunidade. O Areal é um importante território negro de Porto Alegre, que reúne 
e que preserva as memórias desta população e que tem papel fundamental na 
construção e na expansão da cidade. A partir da relação com as novas gerações, 
a comunidade do Quilombo do Areal produz cultura e cidadania quilombola 
na capital gaúcha.

O Carnaval é um importante marcador territorial, pois reúne os valores 
afrocivilizatórios da musicalidade, da corporeidade e da ludicidade, e o Areal é 
uma referência nas tradições do Carnaval, na cidade de Porto Alegre. Conforme 
o relato de Fabiane, foi no Areal que se organizou o primeiro Carnaval da cidade, 
com o primeiro Rei Momo negro, o rei Lelé Adão Alves de Oliveira. O coreto do 
Areal ficava na esquina das ruas Baronesa do Gravataí e João Alfredo. As tradições 
das festas carnavalescas em toda a Cidade Baixa sofreram e ainda sofrem com 
o colonialismo urbano, que tenta impor a contenção dessa celebração, bem 
como sua expulsão para espaços mais distantes da cidade.

[...] onde é hoje o Centro de Referência do Negro, era a sede da Escola de 
Samba Beija-Flor do Sul, onde toda a comunidade daqui participava dessa 
escola. Isso foi na década de 1980 [...] (depoimento pessoal de Fabiane de 
Figueiredo Xavier, em 17/09/2020, em entrevista concedida ao NEGA)

Na década de 1990, o Carnaval da comunidade do Areal era embalado pela 
Integração do Areal da Baronesa (1994-2002). Atualmente, autoidentificados 
como quilombolas, no Quilombo do Areal, o Carnaval se organiza, através do 
Bloco Carnavalesco Areal do Futuro (Figuras 11, 12, 13, 14 e 15), que, desde 
2005, promove oficinas de percussão para a comunidade e para o público 
externo, assim como também preserva as memórias e os ritmos do Carnaval 
portalegrense. Por ele, ainda circulam muitos artistas, como Mestre Paraquedas, 
Mestre Pernambuco e Neri Caveira, nomes ligados a essa tradição. 

[...] o Areal do Futuro é um projeto, que acontece, dentro da comunidade e 
que tem uma diretoria própria… Ele resgata a nossa cultura carnavalesca, 
que é inerente a nós, aqui, do Quilombo do Areal, pois [...] o Carnaval, o 
samba, o tambor, a percussão, enfim, isso tudo é muito importante para a 
gente. A gente nasceu e se criou, participando do Carnaval [...] (depoimento 
pessoal de Fabiane de Figueiredo Xavier, em 17/09/2020, em entrevista 
concedida ao NEGA)



     Figura 10 – Mapa dos Marcadores Territoriais do Quilombo do Areal. Fonte: NEGA (2020)
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  Figura 11 – Fachada da sede do Bloco Carnavalesco Areal do Futuro. 
  Fonte: arquivo do Areal do Futuro (2021)
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Figura 12 – Festa de Carnaval. Em pé, da esquerda para direita: Dani Rouvel e Mestre Paulinho. 
Sentados, da esquerda para direita: Anderson Correa e Mãe Ieda de Ogum. 
Fonte: arquivo do Areal do Futuro (2019)

Figura 13 – Junção do pessoal da Oficina de Percussão no Areal do Futuro, com Mestre 
Paulinho e com a turma da disciplina Encontro de Saberes/UFRGS 
Fonte: arquivo da Encontro de Saberes (2019)
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Figura 14 – Pessoal do Areal do Futuro. 
Fonte: arquivo do Areal do Futuro (2020)

Figura 15 – Arrastão do bloco Areal do Futuro na Cidade Baixa, em janeiro de 2020.
Fonte: arquivo do Areal do Futuro (2020).
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Na cartografia dos Movimentos Históricos e Cotidianos do Quilombo 
do Areal (Figura 16), espacializamos as memórias do Carnaval, a partir da 
comunidade do Areal, bem como evidenciamos as relações deste território 
com a antiga Ilhota e com os atuais territórios da Mocambo e do Quilombo do 
Fidélix, parceiros na luta quilombola e no Carnaval. Além dos marcadores, que 
registram os percursos e as memórias do Carnaval, destacamos, também, os 
movimentos cotidianos de lazer, de trabalho e de religiosidade, que se estendem 
na relação da comunidade com o entorno. 

As relações com o entorno, do passado e do presente, estão ligadas às marcas 
da cultura negra da cidade. Os antigos marcadores territoriais, como o Clube 
Floresta Aurora e a Escola de Samba Beija Flor do Sul, conversam com os atuais 
marcadores das memórias do samba em Porto Alegre, tais quais o Boteko do 
Caninha (Figura 17). 

Na cartografia de perícia do Quilombo do Areal, 1941 (Figura 18), elaborada 
a partir das narrativas de Fabiane sobre o passado do território do Quilombo do 
Areal, realçamos, sobre a imagem aerofotogramétrica de 1941, obtida junto à 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a área da Ilhota, vizinha ao atual território 
do Quilombo do Areal, assim como os limites desta sessão da orla do Guaíba, 
que, até a década de 1960, faziam fronteira com os areais do Quilombo. É 
possível ver o local, em que, no passado, as famílias quilombolas cultivavam 
plantações de ervas, usadas para medicinas e para rituais religiosos, e em que 
ficavam as taquareiras, usadas para quarar as roupas, provenientes dos quartéis 
da Brigada Militar, dos marinheiros e das demais instituições do entorno, que 
demandavam os serviços das lavadeiras do Areal (Figura 19). 

[...] o porto, naquela época, também era mais próximo. O Rio Guaíba batia 
aqui na esquina da Baronesa, então as lavadeiras [...] lavavam roupa aqui, 
na beira do rio. Sempre tinha navios atracados, então tinham marinheiros, 
que tinham necessidade que tivesse sua roupa lavada, assim sempre teve 
muito trabalho para as lavadeiras se autossustentarem [...] (depoimento 
pessoal de Fabiane de Figueiredo Xavier, em 17/09/2020, em entrevista 
concedida ao NEGA)



  Figura 16 – Mapa dos movimentos históricos e cotidianos do Quilombo do Areal. Fonte: NEGA (2020)
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Figura 17 – Boteko do Caninha 
Fonte: arquivo do Boteko do Caninha (2013)

Figura 19 – Registro das lavadeiras na orla do Guaíba.
Fonte: Banco de Imagens Prati (s/d)
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Figura 18 – Fotografia Aérea do Quilombo do Areal em 1941. 
Fonte: NEGA (2020)
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TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo do 

Areal, fazendo referência ao relatório, produzido pelo NEGA, junto à comunidade, 
em 2020/2021, que também constitui um instrumento técnico. que trata sobre 
o reconhecimento territorial e sobre a afirmação espacial da comunidade no 
bairro Menino Deus, em Porto Alegre (RS). Os dados são oriundos da coleta de 
informações, obtidas por meio de entrevista virtual, de trabalho de campo, para 
o levantamento fotográfico, e da realização do mapeamento coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas 
de organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente 
equivocado construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, 
a ser utilizado para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações 
universais, dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 
4.887/2003, é previsto procedimento como este, a fim de compreender as 
dinâmicas geográficas dos vínculos territoriais e a caracterização socioambiental 
da comunidade estudada, a fim de subsidiar o reconhecimento do território 
quilombola, por parte do Estado.

Em fevereiro de 2014, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA/RS) publicou, na Portaria nº 76/2014, o reconhecimento das terras do 
Quilombo do Areal, com uma área de 4.466,23 metros quadrados. A comunidade 
ainda aguarda melhorias no espaço, após a aprovação do Projeto de Lei do 
Executivo nº 0053/2015, que autoriza o governo municipal a desafetar e a doar, 
à Associação Comunitária e Cultural Quilombo do Areal, terrenos municipais, 
destinados ao reconhecimento da propriedade definitiva da área. 

Em 2020, a pandemia do Coronavírus vem apresentando as expressões 
desumanas do racismo estrutural, presente na organização urbana da cidade, 
e do genocídio, direcionado aos povos tradicionais, impactando indígenas e 
quilombolas, como acontece, historicamente, em Porto Alegre. Apesar dessas 
ações de desestruturação territorial, a comunidade segue nos cuidados com o 
seu bem-viver, mantendo as atividades de ações comunitárias e as suas redes 
de apoio, para o enfrentamento da pandemia (Figuras 20 e 21).
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Figura 20 – Dona Olga, a mais antiga moradora do 
Quilombo do Areal, recebendo a primeira dose da vacina 
contra o Coronavírus 
Fonte: acervo do Quilombo do Areal (2021)

Figura 21 – Telecentro comunitário, para suprir as demandas de 
educação a distância, durante a pandemia de Coronavírus 
Fonte: arquivo do Areal do Futuro (2021)
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CONVERSANDO SOBRE O QUE ESTAMOS 
APRENDENDO…

I. Proposta para atividades pedagógicas 
1. Temática: O Quilombo do Areal: 

história
e cultura. 

2. Objetivos

• Conhecer aspectos da história e
da cultura do Quilombo do Areal;

• Valorizar os saberes tradicionais e fortalecer
a identidade quilombola.

3. Atividade

I – Formar grupos de três ou mais pessoas para debater e responder às 
seguintes questões:

a. Explique a importância da retomada territorial da propriedade do Areal 
da Baronesa, pelas famílias negras, escravizadas e libertas, após a morte 
de João e de Ana Amélia.

b. Quem eram as lavadeiras? Faça uma pesquisa sobre a importância deste 
trabalho no início do século XX, em Porto Alegre, e sobre quais espaços 
eram realizadas essas atividades.

c. O Quilombo do Areal carrega um significado histórico em seu nome. A 
palavra areal se refere à antiga paisagem do local. Porque o Quilombo 
do Areal tem esse nome?

d. O Clube de Mães teve um papel importante na organização, no cuidado 
e na luta por direitos, na comunidade do Quilombo do Areal. Através 
das suas mobilizações, houve muitas conquistas. Cite pelo menos duas 
conquistas e sua importância para o território. 

e. Porque o Carnaval é tão presente no cotidiano das famílias do Quilombo 
do Areal?

II – O Carnaval e o Quilombo do Areal

a. Sugestão: pesquisa de temas-enredos

A prática consiste na pesquisa por temas relevantes, para serem objeto 
de estudo dos educandos. As possibilidades vão de pessoas, que têm 
uma atuação marcante no bairro ou na cidade, a figuras históricas, que 
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merecem ser lembradas, a datas comemorativas, a fatos históricos, a 
temas atuais ou a quaisquer outros, que sejam do interesse dos estudantes.

A aula começa com uma chuva de ideias, que, posteriormente, serão 
divididas em temáticas, que serão escolhidas pelos estudantes. Os alunos 
deverão pesquisar sobre os assuntos, apresentá-los aos colegas, tentar 
convencer uns aos outros e, posteriormente, votar, para que um tema 
seja escolhido.

Após a escolha do tema, ocorre a criação de samba-enredo:

Os educandos poderão elaborar uma composição textual, que aborde o 
tema-enredo escolhido pela turma, utilizando diferentes gêneros textuais, 
como poema, fábula, carta, conto, crônica, letra, biografia, anedota, diário, 
lenda, novela, etc. Os textos poderão ser apresentados a todos.
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MEU CAMINHO

Meu caminho está antes de mim
como a esteira de fumo atrás

de um avião a jato.

Meu caminho está dentro de mim
tal como, nas embarcações aéreas,

a rota não está nos céus
mas em relógios e mapas de bordos. 

meu caminho está adiante de mim
qual nuvem azul

que, sem distinção de cor, 
o avião percorre em voo. 

Oliveira Silveira, 1976

VOLUME 1 CARTOGRAFIA CONTRACOLONIAL

versão digital
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DOS ALPES
O Quilombo dos Alpes é uma comunidade centenária, localizada na zona Sul 

de Porto Alegre, na Estrada dos Alpes, 1300, entre os bairros Glória1, Cascata e 
Teresópolis (Figura 1). A primeira moradora do Quilombo dos Alpes e matriarca 
da família foi Edwirges Francisca Garcia da Silva, que, por volta de 1920, chegou 
à área do Quilombo, vinda do município de Charqueadas, distante 59,6 km a 
leste de Porto Alegre (Figura 2). Edwirges teve três casamentos e, junto com seus 
cinco filhos, Wilson, João Carlos, Arminda, Paulo e Jane, ergueu, no topo do 
Morro dos Alpes, sua primeira casa, e foi se consolidando pelo território, para 
proteger as crianças. O Capão da Vó, assim chamado pelos seus descendentes, 
foi o primeiro espaço de moradia e está localizado a poucos metros de distância 
de onde, hoje, é a sede da Associação Quilombola dos Alpes Dª Edwirges. 

Figura 1 – Mapa de localização do Quilombo dos Alpes em Porto Alegre 
Fonte: NEGA (2020)

1 Em 2021, a comunidade do Quilombo Santa Luzia deu início ao seu processo de autorreconhecimento, tornando-
se o terceiro quilombo do bairro Glória.
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Fundada em 2005, a associação quilombola está organizada, a partir dos 
descendentes de Edwirges que reivindicam suas identidades quilombolas. Sua 
neta, Rosângela da Silva Ellias, Janja, é a presidente da associação e, com sua 
mãe, Jane da Silva Ellias, filha de Edwirges, e com seus irmãos, filhos, sobrinhos 
e netos (Figuras 3 e 4), preservam as memórias comunitárias e produzem novos 
saberes e fazeres quilombolas no território. Certificada pela Fundação Cultural 
Palmares em junho de 2005 (Figura 5), a comunidade do Quilombo dos Alpes 
conta, atualmente, com 120 famílias autodeclaradas quilombolas, descendentes 
diretas e agregadas à família de Edwirges Francisca da Silva. 

Em agosto de 2016, a área de 58,28 ha, demarcada, pelo INCRA/RS, como 
território do Quilombo dos Alpes, foi decretada como de interesse social, para 
fins de indenização e de desapropriação de terceiros. O processo de titulação 
das terras do Quilombo dos Alpes se encontra interrompido, devido à falta de 
recursos da União, para a quitação das indenizações e das desapropriações. 

A partir do segundo semestre de 2013, após um convite das lideranças 
Rosângela e Karina Ellias, o Núcleo de Estudos Geografia & Ambiente passou 
a estabelecer uma parceria de trabalho com a associação quilombola, gerando 

Figura 2 – Mapa da diáspora quilombola dos Alpes 
Fonte: NEGA (2020)
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Figura 3 – Árvore genealógica do Quilombo dos Alpes 
Fonte: NEGA (2020)
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Figura 4 – Registro de família. Na imagem 1, a vó Edwirges, com sua filha Jane e os netos (s/d). Na imagem 
2, D. Jane com as filhas, Rosângela e Karina, e com os netos, em 2009. 
Fonte: arquivo do Quilombo dos Alpes

1

2
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cartografias, levantamentos socioeconômicos e projetos de pesquisa e de 
extensão universitária, com o objetivo de fomentar a geração de renda, a partir 
do território quilombola. Esta parceria entre comunidade e universidade 
possibilita muitos diálogos e trocas de conhecimentos entre ambas as partes, o 
que culminou, em 2018, na implementação do Projeto Habitacional Quilombo dos 
Alpes JV2, financiado pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida – Entidades, 
organizado pela associação quilombola e que conta com o desenvolvimento dos 
trabalhos técnico e social, por parte dos profissionais da Geografia. O objetivo 
do projeto habitacional é o de construir, no território do Quilombo dos Alpes, 
50 novas moradias, destinadas a 50 famílias quilombolas (Figura 6). Além de 
gerar trabalho e renda para as famílias, através da empregabilidade da mão 
de obra especializada em construção civil dos sujeitos do quilombo, o projeto 
tem fomentado, também, o surgimento de práticas em Educação Popular, que 
subsidiam a criação de uma escola quilombola no território do Quilombo dos 
Alpes (Figura 7).

A formação do Quilombo dos Alpes está associada à chegada de Edwirges, 
em meados de 1920. A Vó, como Edwirges é referenciada, pela comunidade, 
foi a matriarca do quilombo por muito tempo, constituindo a base de relações 
de parentesco e o mito fundador do quilombo. Sendo considerada a primeira 
moradora da região, ali viveu e faleceu, com 108 anos, em 1998. Dessa relação 
tempo-espaço, criou laços e relações com o território, assim como seus cinco 
filhos e, posteriormente, seus descendentes. A Vó Edwirges (Figura 8) e seus 
familiares vivenciaram, presenciaram e construíram o Quilombo, seu entorno 
e a relação com a cidade.

Primeiro eu, depois a família Prates e bem depois que os padres começaram 
aquela igrejinha... antes, a igrejinha não tinha [...] vim muito antes. Depois 
que eles fizeram um chalezinho, aí veio a igreja. (relato pessoal de Edwirges 
Francisca Garcia da Silva, dado em entrevista a Cláudio Fachel Dias para a 
Secretaria de Cultura do Município de Porto Alegre em 26/01/1993 – obtida 
no Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho)

Edwirges representa a relação profunda com o território dos Alpes. Seu 
movimento pelo alto do morro a manteve protegida e garantiu sua sobrevivência. 
Pela oralidade, transmitiu, aos seus descendentes, a sabedoria de andar pelo 
espaço, a fim de manter práticas e vivências territoriais, desde sua chegada, e tem, 
na filha Jane e na neta Janja, as guardiãs das memórias do quilombo (Figura 9).

Ao longo da década de 2000, inicia o processo de retomada do território 
quilombola. Concomitantemente, estabelece-se forte pressão imobiliária 
sobre as famílias, para o estabelecimento de condomínios residenciais de alto 

2 JV é homenagem da Comunidade aos irmãos Joelma da Silva Ellias e Volmir da Silva Ellias.
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Figura 5 – Festa de recebimento da certificação da Fundação Palmares 
Fonte: arquivo Quilombo dos Alpes (2005)

Figura 6 – Registro das obras 
Fonte: NEGA (2019)
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padrão no território quilombola. Por força da organização comunitária e de seu 
protagonismo político, em 2005, as famílias do Quilombo dos Alpes recebem 
a certificação da Fundação Cultural Palmares e, então, é construída a primeira 
sede da associação quilombola (Figura 10). Neste mesmo ano, dá-se a conquista 
da luz elétrica, pelo programa Luz para Todos. Entretanto, a pressão imobiliária 
insiste no movimento de retirada da comunidade e empresas colocam máquinas, 
para derrubar a sede construída. Nesse momento, em pleno desenvolvimento 
do Fórum Social Mundial de 2005 na cidade de Porto Alegre, instaura-se um 
movimento de resistência da comunidade, apoiada pelos movimentos sociais, 
que consegue interromper esse ataque.

A comunidade segue na sua caminhada de luta e, com a parceria da 
Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (EMATER), estabelece uma banca na Feira de Exposições 
Agropecuárias (Expointer) de 2006, que ocorre no município de Esteio (RS). 

Figura 7 – Registro das atividades da escola quilombola 
Fonte: NEGA (2019)
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Figura 8 –  Vó Edwirges, 1995.
Fonte: BARCELLOS, Jorge Alberto Soares; PACHECO, Ricardo de Aguiar; RIELLA, Carlos 
(Org). A grande Glória Porto Alegre: UE/Porto Alegre, 1995. (Série Memória dos Bairros)
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Figura 9 – Foto de Jane da Silva Ellias (à direita), atual matriarca do Quilombo dos Alpes, ao 
lado de Rosângela da Silva Ellias, conhecida como Janja (à esquerda), atual presidente da 
Associação do Quilombo dos Alpes. 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2021)

Na feira, a comunidade expõe seus produtos e suas preparações culinárias de 
tradições familiares, compartilhadas desde a Vó Edwirges, que era cozinheira 
de profissão. 

Nesta caminhada, em 2007, é publicado o Relatório Técnico de Identificação 
e Demarcação (RTID/INCRA), para dar início ao processo de regularização 
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fundiária da terra quilombola. Mas, junto a essa conquista, houve irreparáveis 
perdas. Em 4 de dezembro de 2008, os filhos de Jane da Silva Ellias, Joelma da Silva 
Ellias e Volmir da Silva Ellias, foram assassinados, e Janja também foi atingida. 
Os homicídios foram direcionados às principais lideranças da comunidade 
e os motivos estão associados à disputa pela terra. Esse ataque promoveu o 
fechamento da comunidade para muitas ações externas e uma eterna vigília sobre 
seu território, que, seguidamente, sofre com a especulação imobiliária. Fazem 
parte da história do Quilombo dos Alpes muitas lutas, sacrifícios e privações, 
em nome da identidade e do território quilombola.

Em 2013, o NEGA se aproximou da comunidade, por um convite das lideranças, 
mediado por Clarice Moraes. Desta aproximação, resultou o mapeamento do 
território. O primeiro, com a metodologia de mapeamento coparticipativo3, que 
também utilizamos nas demais comunidades quilombolas urbanas de Porto 
Alegre. Este mapa é para afirmar as vivências e as lutas territoriais. Dessa relação 
inicial se estabeleceu uma parceria, que perdura até os dias atuais. 

3 A metodologia do mapeamento coparticipativo está presente nesta obra, nos capítulos Espacialidades Geo-
Quilombistas: percursos do nosso fazer e A territorialização de Porto Alegre pela presença quilombola e suas 
cartografias: outros olhares e leituras da cidade.

Figura 10 – Primeira sede da Associação do Quilombo dos Alpes. 
Fonte: acervo de Tânia Meinerz (2005)
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O mapa se tornou um importante instrumento, para a construção de oficinas 
de educação geográfica e para o desenvolvimento de uma educação de base 
comunitária quilombola, que é propagada a muitas instituições de ensino, 
públicas e privadas, e a grupos de visitantes, proporcionando renda e visibilidade 
para a comunidade4. Dessa relação de parceria, que se consolida no território, 
foram surgindo novas demandas, como a participação e o apoio do NEGA ao 
Projeto Habitacional Quilombo dos Alpes JV, financiado pelo programa Minha 
Casa, Minha Vida – Entidades. A participação da Associação do Quilombo dos 
Alpes como entidade protagonista, autogestora e organizadora deste projeto 
habitacional é única na história desse país e teve seus recursos liberados, 
mediante disputa judicial. Além das moradias, o projeto compreende trabalho, 
geração de renda e aprofundamento da educação territorial quilombola.

Na Espiral das Resistências do Quilombo dos Alpes (Figura 11), estão 
registrados os principais movimentos de ataque e de resistência da comunidade, 
ao longo de sua trajetória. 

4 Trata-se do programa de turismo de base comunitária Pelas Trilhas do Quilombo dos Alpes. Mais informações 
podem ser obtidas na página https://www.facebook.com/pelastrilhasdoquilombo/.
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Figura 11 – Espiral da Resistência do Quilombo dos Alpes.
Fonte: NEGA e Rosangela da Silva Ellias e Karina Rejane da Silva Ellias (2017). Ilustração: Gabriel Muniz 
(2021)
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Figura 12 – Mapeamento coparticipativo, com a turma de Organização e Gestão Territorial de 2013/2 
Fonte: NEGA (2013)

CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO DOS ALPES
A cartografia do Quilombo dos Alpes é o marco metodológico das demais 

cartografias, que compõem esta obra. Tendo em vista o tamanho do território 
e a profundidade das narrativas, foi proposto que o trabalho fosse realizado, 
a partir da disciplina Organização e Gestão Territorial do curso de graduação 
em Geografia, (Figura 12). Assim, entre os semestres de 2013/02 e de 2014/2, 
foram realizados trabalhos de campo e produções de mapeamentos técnicos.

Entretanto, Janja não se identificava com as cartografias convencionais, pois 
não enxergava o seu território nos mapas. Assim, ao longo de 2015, através da 
extensão universitária, desenvolvemos entrevistas com Janja e com a família 
Ellias. Ao final do ano, concluímos o mapa Pelas trilhas do Quilombo dos Alpes: 
Percursos, Memórias e Identidades5, que apresenta a imagem de satélite como 
base e a legenda organizada com a comunidade.

5 O mapa que representa esse processo está apresentado no capítulo Espacialidades Geo-Quilombistas: percursos 
do nosso fazer, presente nessa obra.
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A relação de comunidade com o território se dá para além de suas dimensões, 
territorialmente definidas, com o processo de regularização fundiária. Ela é 
evidenciada, ao estar e ao pertencer à terra. A estes vínculos, que expressam 
os sentidos de pertencimento e de vivência no quilombo, damos o nome de 
marcadores territoriais. Os marcadores territoriais representam as trilhas 
sagradas e de convivência familiar no espaço, como os lugares de oferenda e de 
representação de orixás, assim como os antigos lugares de moradia da matriarca 
e dos familiares, como o Capão da Vó e a Caverna da Tia Jaci, que configuram o 
fio condutor das narrativas espaciais da comunidade. As narrativas espaciais são 
a reconstrução das experiências vividas e desveladas na relação com o espaço, 
em diferentes tempos. O narrador se vale do espaço, para atribuir significados 
de pertencimento ao território (PIRES et al., 2016).

Na cartografia Quilombo dos Alpes: Marcadores Territoriais (Figura 13) 
estão presentes as marcas de origem do território, desde a chegada da Vó 
Edwirges, no começo do século XX, até o presente. A sede da Associação 
Quilombola D. Edwirges (Figura 14) é o espaço em que a comunidade se reúne, 
para organizar seu território. 

Este território é permeado por energias da natureza e por saberes ancestrais. 
A religiosidade destaca o papel sagrado do território, com saudação a todo o 
panteão dos orixás, em especial a Oxum, com referência à terreira do Pai Milton 
de Oxum, aos Pretos Velhos (Figura 15), à Pedreira de Xangô e à Figueira de 
Ossaim e Xapanã (Figura 16).

Sobre a relação de aprendizagem com a terra e com o sagrado, Janja apresenta 
a técnica de corte das rochas do território quilombola, para a construção de 
taipas (Figura 17) para a base das casas e para evitar queda de barrancos nas 
encostas íngremes do morro. Sobre esse saber, Janja nos fala:

É uma das coisas que eu gosto de fazer. Eu acho que tá no sangue. Alguns 
antigos nossos, já lidavam nesse tipo de serviço. Eu gosto, e um pouco foi a 
necessidade mesmo, da gente morar assim em “beiral”, subida de morro... 
Tem que tá desbravando para poder emparelhar, ter espaço, entendeu? 
Organizar... ‘bá, aquela pedra tá no caminho, ela não precisa ficar ali, 
vamos botar ela aqui, que ela vai assegurar até a descida… (depoimento 
pessoal de Rosângela da Silva Ellias, Janja, em entrevista concedida ao 
NEGA, em 04/07/2015)

A relação com o território e com as memórias da família transformam o 
morro dos Alpes e, ao mesmo tempo, preservam a natureza do lugar. O Capão 
do Tio Vela e o Matinho do Tio Vilson (Figura 18) são referências de preservação 
da natureza, com plantio das ervas e de árvores frutíferas, e de manutenção das 
memórias. Sobre essa relação, Janja comenta: 
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E um dia eu sonhei com a pedreira. Tinha uma pedra ali abaixo, onde a gente 
já morou por vários cantos aqui no quilombo. Nosso primeiro cantinho foi 
aqui no matinho. Tivemos toda a uma infância ali, onde tem um pocinho 
d’água. E outro pedaço da minha infância foi do lado de lá. Que era dentro 
do capão, a vó tinha o terreno de lá e tem a sanga que divide. Aí começa 
a extensão do capão e nós morávamos no capão. (depoimento pessoal 
de Rosângela da Silva Ellias, Janja, em entrevista concedida ao NEGA, 
em 04/07/2015) 

Na cartografia Movimentos Cotidianos do Quilombo dos Alpes (Figura 19), 
registramos os principais lugares, com os quais a comunidade se relaciona, a 
partir de seu território. Muitas são as gerações das famílias quilombolas, que 
frequentam a Escola Municipal de Ensino Fundamental Gabriel Obino. Em 
2014, foram realizadas atividades de integração entre a comunidade quilombola 
e a escola. Estas atividades foram mediadas pelo NEGA e pelo Laboratório de 
Inteligência do Ambiente Urbano (LIAU/SMED) (Figura 20). 

Das relações com o entorno, outro importante destaque é o Quilombo da 
Família Flores, localizado à 2,5 km do Quilombo dos Alpes. Para além das lutas 
e das relações culturais que unem os dois quilombos, o território é um fator de 
aproximação entre as comunidades. As origens da família Flores remontam à 
ocupação da Estrada dos Alpes na segunda metade do século XX, e se dão em 
função dos bondes, que atravessaram o bairro Glória, até a década de 1970.

Por fim, na cartografia da perícia Quilombo dos Alpes, 1987 (Figura 21), 
evidenciou-se, através de aerofotografia, as marcas da territorialidade ancestral 
da comunidade. A presença da comunidade do Quilombo dos Alpes é secular e 
teve sua origem, quando a matriarca Edwirges originou o território, marcando e 
movimentando-se pelo espaço, para proteger seus filhos e seus descendentes, 
bem como criando as possibilidades de sobrevivência, ligadas à terra. A primeira 
casa da Vó era uma casinha de vassoura, que se entrava de quatro pés. Esta 
casa não sobreviveu ao tempo, mas o lugar representa a memória fundadora 
do Quilombo e é preservada, até os dias atuais, representando o marcador 
Capão da Vó.

Outro marcador territorial importante está relacionado às vivências 
territoriais, junto às ruínas da casa de veraneio de Júlio de Castilhos (Figura 22), 
governador do Rio Grande do Sul no final do século XIX. O que resta desta casa 
são as fundações e a grande figueira, que teve boa parte de seu tronco quebrada, 
devido a um grande temporal. Este é também um importante espaço de vivências 
das infâncias e da religiosidade da comunidade.
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  Figura 13 – Mapa dos Marcades teritoriai do Quilombo dos Alpes.  Fonte: NEGA (2020)
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Figura 15 – Pretos velhos, marcador sagrado do Quilombo dos Alpes 
Fonte: acervo de Cláudia Pires (2013)

Figura 14 – Sede da Associação Quilombola D. Edwirges. 
Fonte: acervo Coletivo OBRA (2019)
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Figura 16 – 1. Figueira, símbolo de Ossaim e de Xapanã; e 2. Pedreira do Quilombo dos 
Alpes, símbolo sagrado da justiça de Xangô. 
Fonte: acervo de Elisa Delfino (2014)

Figura 17 – Taipas, técnica construtiva dominada por Janja 
Fonte: acervo de Cláudia Pires (2014)



   Figura 18 – 1. Matinho do Tio Vilson; e 2. Capão do Tio Vela. 
   Fonte: acervo Coletivo OBRA (2019)
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   Figura 19b – Mapa dos Movimentos Cotidianos do Quilombo dos Alpes. Fonte: NEGA (2020)
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Figura 20 – Atividade de integração escola e comunidade quilombola 
Fonte: NEGA (2014)

Figura 22 – Ruínas da casa de veraneio de Júlio de Castilhos. 
Fonte: acervo de Elisa Delfino (2014)
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Figura 21 – Fotografia Aérea do Quilombo dos Alpes e do seu entorno, em 1987. 
Fonte: NEGA (2020)
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TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo 

dos Alpes, fazendo referência ao trabalho desenvolvido pelo NEGA, junto à 
comunidade, desde 2013. Os dados são oriundos da coleta de informações, 
obtidas por meio de entrevistas, de trabalhos de campo e da realização do 
mapeamento coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas 
de organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente 
equivocado construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, 
a ser utilizado para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações 
universais, dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 
4.887/2003, é previsto procedimento como este, a fim de compreender as 
dinâmicas geográficas dos vínculos territoriais e a caracterização socioambiental 
da comunidade estudada, a fim de subsidiar o reconhecimento do território 
quilombola, por parte do Estado.

O decreto de 1° de agosto de 2016, publicado no Diário Oficial da União, 
declarou as terras do Quilombo dos Alpes de interesse social, para fins de 
desapropriação e de indenização a terceiros, correspondendo à última etapa 
do processo de titulação das terras quilombolas. Desde então, a comunidade 
aguarda a finalização do processo. A articulação, engendrada a partir da família 
Ellias, tem posicionado uma luta histórica e de referência para os quilombos 
urbanos do país. Porém, ainda há muito a ser feito, para garantir a segurança 
e a plenitude da cidadania, reivindicada através da identidade quilombola.

Em 2020, a pandemia do Coronavírus vem apresentando as expressões 
desumanas do racismo estrutural, presente na organização urbana da cidade, 
e do genocídio, direcionado aos povos tradicionais, impactando indígenas e 
quilombolas, como acontece, historicamente, em Porto Alegre. Apesar dessas 
ações de desestruturação territorial, a comunidade segue nos cuidados com o 
seu bem-viver, mantendo as atividades de ações comunitárias e as suas redes 
de apoio, para o enfrentamento da pandemia (Figuras 23 e 24).
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Figura 23 – Vista parcial do território do Quilombo dos Alpes. 1. Capão da Vó; 2. 
Sede da Associação do Quilombo dos Alpes; e 3. Campinho. Ao longo das ruas, 
serão construídas moradias do projeto habitacional. 
Fonte: acervo Coletivo OBRA (2019)

Figura 24 – D. Jane, filha de Edwirges, recebeu a 
segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Fonte: Arquivo Quilombo dos Alpes (2021)
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CONVERSANDO SOBRE O QUE ESTAMOS 
APRENDENDO…

I. Proposta para atividades pedagógicas:
1. Temática: A história do Quilombo
dos Alpes é a nossa história.

2. Objetivos:

• Conhecer a história do Quilombo dos
Alpes, contada a partir da memória de seus
anciões;

• Valorizar os saberes tradicionais e
fortalecer a identidade quilombola.

Observe a história em quadrinhos a seguir:

Fonte: Pablito Aguiar (2018)

3. Atividade

• A história em quadrinhos (HQ) é uma arte, mas é, também, uma forma de
contar uma história, através de desenhos e de textos, em uma sequência
temporal. Na arte do Pablito Aguiar (2018), encontramos uma narrativa
com enredo, com personagens e com lugares, que retratam a história do
surgimento do Quilombo dos Alpes. Existem várias formas de se conhecer
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os passos, que ocorreram, antes da nossa chegada, e que marcaram os 
passos que temos de seguir, mas, com certeza, a escuta dos anciões da nossa 
comunidade e da nossa família é fundamental, para entendermos melhor 
quem somos e porque nos tornamos membros de uma comunidade.

4. Tarefa 1

• Ler a história em quadrinhos, elaborada pelo Pablito Aguiar;

• Identificar quem são os personagens protagonistas da história e quais 
lugares aparecem nessa história;

• Elaborar, com suas palavras, a história do Quilombo do Alpes e localize, 
num mapa de Porto Alegre, onde ele fica;

• Elaborar uma história com desenhos, baseada em alguma história que tenha 
ocorrido com você ou com sua família, em que haja uma mudança de local 
de residência (cidade ou bairro), identificando os personagens protagonistas, 
os motivos que levaram à mudança e em quais lugares a história ocorreu.

5. Tarefa 2

• Entrevistar anciões de sua comunidade ou juntar, numa roda de conversa, 
moradores antigos do bairro, em que você mora, para que eles contem as 
suas histórias de vida e as suas lembranças sobre os lugares em que viveram;

• Identificar os lugares mencionados nas histórias de vida dos anciãos e os 
protagonistas dessas histórias e identificar as semelhanças e as diferenças 
dessas histórias com a contada pela Janja na história em quadrinhos.
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DO FIDÉLIX 
O Quilombo da Família Fidélix se localiza em Porto Alegre (RS), na Rua Otto 

Ernest Mayer, próximo ao limite entre os bairros Azenha e Cidade Baixa (Figura 1).
Atualmente, 29 famílias vivem no local e reivindicam a demarcação de seu 
território. Através das narrativas de Sérgio Fidélix, atual diretor da Associação 
Quilombola, registramos as marcas da presença e dos percursos da comunidade, 
ao longo do processo de se reconhecer quilombola. 

Figura 1 – Mapa de Localização do Quilombo da Família Fidélix 
Fonte: NEGA (2021)

Sérgio Ivan dos Santos Fidélix (Figura 2), 60 anos, vive em Porto Alegre há 
quase 50 anos e é o principal representante político da comunidade. É ele quem 
nos conta a história do Quilombo do Fidélix, que começa à pouco menos de 
500km daqui, no distrito de Madureira, localidade do município de Santana do 
Livramento (Figura 3), de onde, na década de 1970, saiu a Família Fidélix, para 
vir se instalar em Porto Alegre. 
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Figura 2 – Sérgio Fidélix, em frente à entrada do Quilombo Fidélix pela rua 
Sebastião Leão 
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)

Policial militar aposentado, Sérgio veio à capital do estado, pela primeira 
vez, em 1974, para participar da peneira de futebol do Sport Club Internacional, 
quando então contava 14 anos. Mesmo sem passar na peneira colorada, nos 
anos seguintes, veio definitivamente morar em Porto Alegre, instalando-se, com 
a família, na área da antiga Vila Araquilândia, vizinha ao Hospital Porto Alegre, 
na rua Otto Ernest Mayer. 

Em agosto de 2012, em conversa com Jaques Vargas Fidélix, pai de Sérgio, 
quando perguntado sobre o momento de surgimento do Quilombo, Seu Jaques, 
contando, então, 87 anos, respondeu que o quilombo surgiu do “encontro de 
um monte de negros de Livramento, que se reuniram em Porto Alegre”, dando 
origem ao Quilombo da Família Fidélix. Deste modo, mais de uma família 
compõe a comunidade quilombola Fidélix, conforme se pode conferir nas 
árvores genealógicas das famílias Freitas Santiago (Figura 4), Teixeira Santana 
(Figura 5) e Fidélix (Figura 6). 
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Figura 3 – Mapa da diáspora da família Fidélix pelo Rio Grande do Sul, no percurso entre Santana do 
Livramento e Porto Alegre 
Fonte: NEGA (2021)

Figura 4 – Árvore genealógica da família Freitas Santiago 
Fonte: adaptado de Anjos (2009)
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Figura 5 – Árvore genealógica da família Teixeira Santana 
Fonte: adaptado de Anjos (2009)

Atualmente, a paisagem do quilombo se camufla na urbanização do espaço 
do bairro Azenha, que, no passado, abrigava a Vila Araquilândia. O sistema de 
autoconstrução e a prática de abrigar mais de uma família em uma mesma 
parte do terreno são características da paisagem do Quilombo do Fidélix. Da 
mesma forma que proporciona o acolhimento das famílias chegadas de Santana 
do Livramento, ou, mesmo,dos necessitados, sem vínculo com as raízes da 
comunidade, a rotina da comunidade é repleta de conflitos. Segundo Sérgio, 
antes mesmo do processo de autorreconhecimento, quando a comunidade 
reivindicava a usucapião da área, os primeiros conflitos começaram a surgir. 
Com o advento do processo de autorreconhecimento, muitos mais surgiram, 
por isso o território da comunidade se divide em dois núcleos de famílias, que 
se autorreconhecem quilombolas, em meio a famílias, que só reivindicam a 
usucapião da terra, sem se identificar com a questão quilombola. 

Conflitos, em relação ao nome da comunidade, também estão presentes na 
agenda de disputa da comunidade, contudo Sérgio reconhece a importância 
das famílias Teixeira Santana e Freitas Santiago na criação da comunidade 
quilombola e na sua manutenção. Contudo, após a abertura do processo de 
autorreconhecimento, junto à Fundação Cultural Palmares e ao Instituto Nacional 
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Figura 6 – Árvore genealógica da família Fidélix 
Fonte: adaptado de Anjos (2009)

de Reforma Agrária, não foi mais possível modificar o nome da comunidade 
nos autos. Durante a pandemia de Coronavírus, ainda no ano de 2020, houve 
a tentativa de invasão de uma parte do território (Figura 7), junto à horta 
comunitária, localizada no Centro Diaconal Evangélico Luterano (CEDEL), 
importante ponto de reunião da comunidade. Com essa ação, somam-se três 
tentativas de invasão e de apropriação indevida do território da comunidade. 

Na Espiral da Resistência do Quilombo da Família Fidélix (Figura 8), 
sistematizamos o processo de autorreconhecimento quilombola da comunidade, 
que se deu, a partir de 2003, com o lançamento do programa federal Brasil 
Quilombola. Os valores afrocivilizatórios (TRINDADE, 2010) remontam às 
heranças, trazidas de Santana do Livramento, e se refletem no território da 
comunidade do Quilombo da Família Fidélix. Assim, através do comunitarismo, 
da ancestralidade, da ludicidade, da musicalidade e da religiosidade, as famílias 
quilombolas lutam pela titulação de seu território. 
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Figura 8 – Espiral da Resistência do Quilombo da Família Fidélix 
Fonte: NEGA e Sérgio Fidélix. Ilustração: Gabriel Muniz (2021)
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CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO DO FIDÉLIX
No dia 05 de outubro de 2020, ocorreu o trabalho de campo, para o 

desenvolvimento do mapeamento coparticipativo do Quilombo da Família Fidélix 
(Figura 9). Para isso, seguimos os protocolos de distanciamento recomendados 
pela OMS, a fim de arrefecer a contaminação pelo Coronavírus. Em campo, 
foi utilizada uma imagem de satélite (Impressão A2), abrangendo a área do 
quilombo e o entorno, em que fomos registrando as narrativas de Sérgio Fidélix, 
liderança do quilombo, compondo, então, os marcadores e os registros das 
cartografias deste capítulo.

O conceito de cartografia contracolonial deriva da associação teórico-
metodológica das concepções de Santos (2015) e da construção metodológica 
da cartografia social (ACSELRAD, 2008). Associamos, ao desenvolvimento 
das cartografias, as construções teóricas de marcadores territoriais de Isabel 
Henriques (2003) e da construção dos valores afrocivilizatórios de Azoilda 
Trindade (2010), que são enunciados pelos entrevistados, ao longo da construção 
dialógica dos mapas,resultantes da realização das entrevistas semiestruturadas 
sobre o lugar, sobre as memórias e sobre as trajetórias do entrevistado, em que, 
com o auxílio de uma imagem de satélite, registramos as marcas territoriais da 
comunidade. Através do lugar de escuta (FREIRE, 2016), que ocupamos, como 
pesquisadora/es, desenvolvemos, em parceria com as lideranças comunitárias, 

Figura 7 – Registro do muro derrubado pela tentativa de invasão do território da 
comunidade
Fonte: NEGA (2020) 
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Figura 9 – Registro de trabalho de campo em entrevista realizada com Sérgio Fidélix. 
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)

as interpretações e as afirmações sobre os territórios quilombolas, que dão 
origem às cartografias contracoloniais. 

Na cartografia Quilombo da Família Fidélix: Marcadores Territoriais 
(Figura 10), estão registradas as marcas da presença quilombola no território 
demarcado, conforme o Relatório Técnico de Identificação e Demarcação, 
publicado em 2009.Situado na região da antiga Ilhota, o Quilombo da Família 
Fidélix mantém a tradição da luta pela terra urbana, engendrada através dos 
valores afrocivilizatórios, que animam o espírito comunitário.

Sérgio nos conta sobre as relações com o Centro Diaconal Evangélico Luterano 
(CEDEL) (Figura 11). Neste espaço, as crianças do quilombo participam de 
atividades no contraturno da escola, sendo realizadas, também, reuniões da 
comunidade, como assembleias e outras atividades, que demandam local, para 
abrigar um maior número de pessoas. A comunidade também compartilha do 
espaço do CEDEL para o desenvolvimento da horta comunitária (Figura 12). 
Além dos cultivos da horta comunitária, há, ainda, uma pequena horta em 



  Figura 10 – Mapa dos Marcadores Territoriais do Quilombo da Família Fidélix. Fonte: NEGA (2020)
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canteiro, ao longo da rua Otto Ernest Meyer, em que são cultivados chás, ervas e 
plantas, como boldo, espada-de-são-jorge e babosa, para o uso da comunidade.

No galpão da Associação Quilombola (Figura 13), são desenvolvidas atividades 
de integração da comunidade, objetivando, também,o compartilhamento de 
saberes e de ofícios entre as gerações, como o projeto de oficinas de conserto 
de geladeiras. No passado, o galpão também acolheu parceiros e amigos da 
comunidade, que, vindos de Livramento ou não, procuraram acolhimento no 
Quilombo. 

Sérgio fala dos planos da comunidade, para o fortalecimento da identidade 
quilombola. O principal desejo da associação quilombola, atualmente, além da 
titulação do território, é a instalação da futura sede da Associação Quilombola 
(Figura 14), em que se prevê a criação de um telecentro, com o objetivo de ofertar 
oficinas profissionalizantes e projetos culturais para as famílias da comunidade. 
No percurso de campo, encontramos a vice-presidente da Associação Quilombola, 
Janete Benk, que, junto a Sérgio, mantém as demandas burocráticas do Quilombo. 

Na narrativa de Sérgio, está destacada, também, a grutinha de Nossa Senhora 
Aparecida (Figura 15), que, no batuque, representa Oxum, e,de ambas as formas, 
protege a comunidade. Apesar dos conflitos, que atravessam o território, seja 
pela fragmentação da vizinhança, que não se reconhece quilombola, seja pelas 
múltiplas tentativas de avanço sobre os limites do território, através de invasões 
temporárias, o território do Quilombo da Família Fidélix é marcado pelas lutas 
e pelas articulações comunitárias, que projetam o futuro e a continuidade da 
comunidade (Figura 16).

A cartografia dos Movimentos Históricos e Cotidianos do Quilombo 
da Família Fidélix (Figura 17) nos apresenta os marcadores das relações da 
comunidade Fidélix com o seu entorno. Em sua trajetória, Sérgio destaca ospapéis 
do Carnaval, do futebol e da capoeira, como elementos culturais importantes 
de suas narrativas espaciais. Assim como as memórias da Ilhota e das disputas, 
compartilhadas junto às comunidades do Quilombo do Areal e da Comunidade 
Mocambo, destacam-se as negligências públicas e os assédios privados, como 
principais obstáculos ao desenvolvimento das questões quilombolas na relação 
dos territórios com os bairros e com os seus entornos.

As relações com as comunidades vizinhas fazem parte da história do 
Quilombo da Família Fidélix e estão fortemente ligadas à organização da luta 
quilombola. Sérgio destaca as figuras de Maria Elaine Rodrigues Espíndola, da 
Mocambo, e da saudosa Gessi da Rosa Fontoura (a Duda), do Quilombo do 
Areal, como importantes mestras griôs, que muito orientaram a comunidade e 
os militantes acerca da questão quilombola, desde o surgimento do Programa 
Brasil Quilombola, em 2003. 
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Figura 11 – Registro da II Assembleia dos Povos, sediada no CEDEL, em 2018.
Fonte: Allas Derivas | @derivasjornalismo (2018)

Figura 12 – (1) Horta comunitária, compartilhada com o CEDEL; (2) Canteiro de boldo; (3) Canteiro de 
espada-de-são-jorge; (4) Canteiro de babosa. 
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)

As relações também se estreitam com osmovimentos do Carnaval e do samba. 
Sérgio é um dos conselheiros do Bloco de Carnaval do Quilombo do Areal, o 
Areal do Futuro. Assim, outro marcador territorial de destaque é o Boteko do 
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Figura 13 – No galpão do Quilombo, está pendurada a placa da Associação Comunitária e 
Cultural Remanescentes do Quilombo da Família Fidélix. 
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)

Caninha (Figura 18), importante reduto dos sambas e dos pagodes de roda na 
região entre os bairros Cidade Baixa, Menino Deus e Azenha.

Sérgio destaca, também, o Bar da Carla (Figura 19), como ponto de encontro 
das reuniões semanais da Frente Quilombola do RS e lugar em que acontecem 
atividades culturais e políticas de relevância para as questões negras da cidade: 
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Figura 14 – Futura sede da Associação Quilombola. 
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)

Figura 15 – Gruta de Nossa Senhora Aparecida. 
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)



   Figura 17 – Mapa dos movimentos históricos e cotidianos do Quilombo da Família Fidélix. Fonte: NEGA (2020)
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Figura 18 – Boteko do Caninha, ponto de resistência do samba na região da antiga Ilhota. 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)

Figura 16 – Assembleia da Frente Quilombola do RS, realizada no território do Quilombo da Família Fidélix. 
Fonte: acervo de Gabriel Muniz (2017)



211

Quilombo dos Fidélix

N

S

LO

Figura 19 – Bar da Carla, reduto da resistência quilombola na 
antiga Ilhota. 
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)

[...] Ali era um ponto onde nós já nos reuníamos, o pessoal do entorno aqui 
da Carla; E o bar da Carla se envolveu com a história e ficou um ponto de 
referência do negro ali, das reuniões quilombolas, todas as terças-feiras, 
antes da pandemia. (depoimento pessoal de Sérgio Fidelix, em 05/10/2020, 
em entrevista concedida ao NEGA)

Das relações com o entorno e das vivências comunitárias, Sérgio fala, também, 
das comunidades da Vila Cabo Rocha e da Vila Lupicínio Rodrigues (Figura 
20), com as quais se identificava, participandodas reuniões das associações de 
moradores, além das relações, engendradas a partir do futebol e dos amistosos 
que, no passado, aconteciam na praça Sport Clube Internacional (Figura 21). 
Antes da pandemia,as rodas de capoeira do Mestre Jaburu e do Mestre Mota 
se reuniamna praça, também.

Por fim, na cartografia Quilombo da Família Fidélix, 1982 (Figura 22), 
desenvolvemos a cartografia de perícia, que consiste em marcar, nas 
aerofotografias antigas das regiões,em que estão localizados os territórios 
quilombolas, os registros da presença das comunidades quilombolas nas 
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Figura 20 – Vila Lupicínio Rodrigues
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)

Figura 21 – Praça Sport Club Internacional 
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)
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décadas passadas. Nesta imagem, cedida pela Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, reafirmamos, a partir do depoimento de Sérgio (Figuras 23 e 24), a 
presença do Quilombo da Família Fidélix, que ocupa e que resiste há mais de 
quatro décadas em seu território.

Identificamos, nas aerofotografias, os resquícios da presença negra nos bairros 
Cidade Baixa e Azenha, com destaquespara a Vila Araquilândia e para a Ilhota, 
que, a partir da década de 1960, foram removidas por programas urbanos de 
expansão e de higienização, desenvolvidos pelas gestões municipais da época. 
As famílias, que viviam na Vila Araquilândia, foram removidas e reassentadas 
à mais de 20 km de distância, contribuindo para a criação dos bairros Lomba 
do Pinheiro e Restinga. Esta vila, assim como as comunidades Cabo Rocha e 
Vila Lupicínio Rodrigues, que ainda resistem ao adensamento urbano, faziam 
parte da periferia de Porto Alegre.

Na imagem, também podemos ver o extinto Clube Negro Sociedade Nós os 
Democratas, responsável por muitos carnavais do passado da cidade. O clube 
ficava onde, atualmente,estão a sede social da Associação dos Funcionários 
da EPTC (AFEP) e a METROPLAN. Sobre a memória deste clube, há pouca 
bibliografia, mas Jesus (2005) observa que o clube atendia à população de baixa 
renda da Ilhota e dos arredores.

Sérgio nos fala, ainda, da Associação Santanense de Futebol, em que 
antigamente se reunia o Clube Livramento, do qual era jogador e associado. 
Os campeonatos aconteciam na praça do Sport Clube Internacional. Outrora, 
esta área abrigou a primeira sede do clube e também serviu de estádio para 
os jogos da Liga da Canela Preta, campeonato porto-alegrense, organizado no 
início do século XX pelas populações negras, segregadas da Liga Metropolitana, 
destinada somente a clubes de brancos.

A confecção das cartografias contracoloniais, a partir do depoimento de 
Sérgio, juntamente com a revisão documental, marca a presença, as resistências 
e as lutas do Quilombo da Família Fidélix no território, que reivindica e aguarda 
a titulação da área. Igualmente, o espírito de acolhimento da comunidade faz 
com que o território se fortaleça, juntamente com os elos com o entorno e com 
as geografias da cidade de Porto Alegre. 
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Figura 24 – Detalhe da imagem da praça Sport Club Internacional na década de 1970.
Fonte: arquivo do Quilombo Família Fidélix (s/d)

Figura 23 – Sérgio Fidélix, com fotografia da década de 1970, que registra o entorno do quilombo. 
Fonte: acervo de Mariana Nicolini (2020)
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Figura 22 – Fotografia aérea do Quilombo da Família Fidélix e do seu entorno, em 1983. 
Fonte: NEGA (2020)
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Figura 25 – Vacinação de Jakes 
Fidélix, patriarca da família.
Fonte: arquivo da Frente 
Quilombola (2020)

TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo da 

Família Fidélix, fazendo referência ao relatório produzido pelo NEGA, junto à 
comunidade, em 2020/2021, que constitui, também, um instrumento técnico, 
que trata do reconhecimento territorial e da afirmação espacial da comunidade 
no bairro Azenha, em Porto Alegre (RS). Os dados são oriundos da coleta de 
informações, obtidas no trabalho de campo, e da realização do mapeamento 
coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas 
de organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente 
equivocado construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, 
a ser utilizado para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações 
universais, dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 
4.887/2003, é previsto procedimento como este, a fim de compreender as 
dinâmicas geográficas dos vínculos territoriais e a caracterização socioambiental 
da comunidade estudada, a fim de subsidiar o reconhecimento do território 
quilombola, por parte do Estado.

Em 2020, a pandemia do Coronavírus vem apresentando as expressões 
desumanas do racismo estrutural, presente na organização urbana da cidade, 
e do genocídio, direcionado aos povos tradicionais, impactando indígenas e 
quilombolas, como acontece, historicamente, em Porto Alegre. Apesar dessas 
ações de desestruturação territorial, a comunidade segue nos cuidados com o 
seu bem-viver, mantendo as atividades de ações comunitárias e as suas redes 
de apoio, para o enfrentamento da pandemia (Figuras 25 e 26).
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Figura 26 – Vacinação da comunidade do Quilombo da Família Fidélix na quadra do CEDEL 
Fonte: arquivo da Frente Quilombola RS (2020)

CONVERSANDO SOBRE O QUE 
ESTAMOS APRENDENDO…

I. Proposta para atividades 
pedagógicas: 

1. Temática: OQuilombo da Família 
Fidélix: memória e identidade.

2. Objetivos:

• Conhecer aspectos da cultura e da 
história do Quilombo da Família 
Fidelix;

• Valorizar os saberes tradicionais e a 
identidade quilombola.
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3. Atividade

1. A memória é parte integrante de nossa identidade. Através de nossas lembranças, 
construímos nossa história e nos relacionamos com os outros e somos reconhecidos por 
eles. Parte da história de uma cidade é contada, a partir de documentos, de monumentos 
e de registros oficiais. Entretanto, uma parte significativa da história de uma cidade 
pode ser esquecida, quando somente a memória de um grupo ou de uma classe social 
é contada, tornando-se história oficial. Pensando sobre isso, discuta em grupo sobre a 
importância dos quilombos urbanos numa cidade e responda:

a. Por que os quilombos urbanos são importantes na preservação da memória?

b. Há aproximadamente quanto tempo se tem registro da presença quilombola 
da Família Fidelix nesse território?

c. O que são “marcadores territoriais”?

d. A pandemia de Coronavírus afetou da mesma forma os quilombolas e os outros 
habitantes da cidade? Por quê?

e. Quais elementos culturais Sérgio Fidelix destaca como importantes em suas 
narrativas espaciais?

f. 
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Eu aprendi, com o Mestre Ratinho e com a capoeira, a ter orgulho do que eu 
sou. A não ser como o sistema quer que eu seja, e, sim, como EU SOU. A não 
ter vergonha de como eu me visto; de onde eu venho. E é isso que a capoeira 
ensina para esses moleques. É isso que eu espero desses moleques no futuro: 
não ter vergonha de onde eles vêm; de quem eles são. É bonito, aqui, chamar 
“Quilombo dos Machado”. Só que isso, aqui, antes de quilombo, é FAVELA. Isso 
é favela. Isso é RESISTÊNCIA. Porque o quilombo de ontem é a favela de hoje, 
em função de todo o processo de marginalização, que o quilombo sofreu. ao 
longo da história do Brasil.

Acho que ser quilombola é ‘tá preparado para o que pode e para o que não 
pode acontecer. Externa e internamente. Externamente, é você saber que, 
em qualquer momento, o sistema pode criar uma lei, para te prejudicar, até 
mesmo, para terminar com comunidades quilombolas no Brasil. No Brasil 
inteiro. Com as comunidades indígenas, também. É você ‘tá preparado, para 
resistir e para se defender do próprio sistema capitalista, que quer tomar dos 
índios e dos quilombos. Do negro, do periférico. Do pobre. Das pessoas pobres. 
Tirar a identidade, tirando a tua moradia. Tirando aquilo a que tu tem direito, 
que é um lugar para morar. Tirando isso, a pessoa fica sem identidade, fica 
desamparada. Tu vai lutar como, se tu não tem nem onde morar?

Internamente, é você ter a visão da periferia, para sobreviver no dia a dia, 
com tanta criminalidade, dentro das periferias. A gente tem que ‘tá preparado, 
dentro do quilombo, para isso, também; jogar o jogo da vida. Ser quilombola 
é isso aí. É você resistir, sobreviver, lutar e insistir. Tem essa palavra: INSISTIR.

Quilombo, para mim, nessa experiência, que eu ‘tô vivendo, é o maior espírito 
comunitário que eu já vi. Eu passo por situações, aqui, vendo as pessoas se 
fortalecendo, se ajudando, fazendo as coisas acontecer, porque isso fortalece 
a todos, né. Cada um ajuda um pouquinho, como pode, e tu vê as coisas 
acontecerem. Principalmente, pra ajudar as crianças. Tem aqueles mutirões, 
para ajudar com material escolar... comunidade, mesmo.

Em poucos lugares no Brasil existe isso. Isso é ser quilombola. As pessoas da 
comunidade se fortalecendo, se ajudando, onde prevalece o coletivo, e, não, 
o individualismo.

Elisandro Oliveira Vieira, “Caçapa”
Professor e capoeirista, morador do
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DOS MACHADO
O Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro está localizado na zona norte 

de Porto Alegre, ao longo da rua Rocco Aloise, no bairro Sarandi (Figura 1). É 
formado por mais de 300 famílias, oriundas da Vila Respeito, e também por 
imigrantes estrangeiros, vindos, principalmente, do Haiti, e por brasileiros, 
vindos das regiões Norte e Nordeste.

Esta comunidade ocupa e reivindica seu território, desde 7 de setembro de 
2012, e seu nome reflete a complexidade de sua formação. Convivem, neste 
território, as reivindicações pela terra, enquanto reparação geo-histórica, através 
da família Machado, que tem em Luís Rogério Machado Camilo, o Jamaika, e 
em Vanda Tamires da Silva Antunes, a Tamy suas principais lideranças políticas 
(Figura 2). Soma-se a isso a reivindicação pela moradia e pela absorção da mão 
de obra, gerada pelo êxodo rural, que se identifica como Vila 7 de Setembro. 
Ambas as nomenclaturas evidenciam a luta pela terra urbana, travada por esses 
sujeitos, que são marginalizados no processo de desenvolvimento capitalista. 

A história da comunidade do Quilombo dos Machado nasce com a Vila 
Respeito e com o bairro Sarandi. O bairro Sarandi está localizado na zona Norte 
de Porto Alegre, na várzea do Rio Gravataí, que, até o início do século XX, era uma 

Figura 1 – Mapa de localização do Quilombo dos Machado 
Fonte: NEGA (2021)
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Figura 2 – A família, formada por Jamaika, por Tamires e pelo filho Lukas, 
são a base da organização comunitária do Quilombo dos Machado/Vila 7 de 
Setembro.
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)

área com a presença de muitas chácaras rurais, sobretudo, agropastoris, com 
economia fortemente baseada na venda de leite (uma das atividades realizadas 
pelo Paulo Jorge Oliveira, “Seu Bagé”, morador antigo da Vila Respeito. Após a 
década de 1950, o bairro cresceu, com populações oriundas das remoções, que 
se iniciavam, na região da Ilhota. Foi nesse período que a Vila Caiu do Céu foi 
removida para o bairro Sarandi e que tiveram início muitas obras de saneamento 
e de moradia popular. Por esse processo, o bairro possui grandes diversidades 
territorial e populacional.

As matriarcas Laura de Melo Moura, avó de Jamaika, e Helena Moura, sua irmã, 
foram das primeiras moradoras a se instalarem no território da Vila Respeito. 
Neste território, próximo ao atual território do Quilombo dos Machado, vive, 
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atualmente, Maria Lúcia do Santos, a Tia Lúcia (Figura 3), filha de Helena e 
memória viva das trajetórias da família Machado na região (Figura 4). 

Maria Lúcia dos Santos nasceu em maio de 1953, no município de São 
Francisco de Paula (Figura 5), e é a filha mais velha de José Pedroso dos Santos 
e de Helena Moura. A família, chegada a Porto Alegre no começo da década 
de 1960, instalou-se inicialmente na casa de Tia Diva, localizada próxima à 
Avenida Assis Brasil, na altura do atual Viaduto Obirici, que, na época, tinha 
uma paisagem formada por fazendas produtoras de leite (tambos), por chácaras 
e por esparsos loteamentos de casas. Por um tempo, Laura Melo Moura, tia de 
Lúcia e avó de Jamaika, também morou nesta casa. 

Na década de 1970, os moradores da zona Norte de Porto Alegre foram 
surpreendidos com uma grave cheia, que fez transbordar o dique, que contém 
o avanço das águas do rio Gravataí. Desta forma, foi necessário se deslocar 
para os terrenos na região ao sul do dique, fazendo surgir a Vila Respeito. As 
primeiras famílias se instalaram, próximas a uma várzea, utilizada, na época, 
como campo de futebol. Já adulta, tia Lúcia foi uma das primeiras moradoras 
da Vila Respeito e sua casa se localizava em frente ao que chamavam de “curral”, 
em que havia cavalos de diferentes donos. Lúcia relata que, neste período, a 
única fonte de água era a torneira pública, localizada na antiga rua Francisco de 
Medeiros, diante da qual as famílias se enfileiravam, com baldes e com bacias, 
para obter água. 

Pouco tempo depois, sua prima, Maria Olmira Machado Camilo, filha de 
Laura, veio morar na rua Jorge Lansen, distante 200 m do atual território do 
Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro. Luis Rogério, o Jamaika, e Carina 
Machado Camilo e Rodrigo Machado Camilo são filhos de Maria Olmira. Com o 
tempo, a comunidade da Vila Respeito foi se estabelecendo e via despontar hortas 
e galinheiros, ao longo do território, reflexos das tradições e das necessidades 
das famílias, que se somavam ao território. 

Com o passar dos anos e com o adensamento da população e da paisagem 
urbana, a Vila Respeito se tornou pequena, para acolher as jovens famílias, 
que surgiam, constantemente, nos movimentos da vida. Assim, em 2012, a 
ocupação do território do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro teve, como 
motivações, a disponibilidade de uma larga faixa de terreno ocioso, próximo ao 
território da Vila Respeito, a necessidade latente de moradia para as famílias, 
que residiam, amontoadas, no território, bem como retomar vínculos territoriais, 
que estavam presentes no cotidiano vivido da Vila Respeito.

Nessa busca pela afirmação de um lugar de moradia, que também é de 
luta, Kátia Marques (Figura 6), moradora do Quilombo dos Machado/Vila 7 de 
Setembro, acompanha, desde o começo, o processo de reivindicação do território, 
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Figura 3 – Maria Lúcia dos Santos, Tia Lúcia 
Fonte: acervo de Rita Coronel da Rosa (2018)

em 2012. Com o tempo e com a compreensão dos moradores, este processo 
também ganha a conotação de retomada dos territórios quilombolas, enquanto 
medida de reparação geo-histórica das violências e das segregações vivenciadas 
pelas populações escravizadas, ao longo da formação socioterritorial brasileira. 

Podemos evidenciar isso, quando Kátia fala da origem do Quilombo dos 
Machado. Ela nos conta que, em 2012, todo o espaço tinha uso de campo. 
Quando se estabeleceram nesse lugar, não havia água encanada, “[...] havia 
uma ‘gambiarra’, com mangueiras, para ter água”. A água só veio, depois de 
protestos, em frente ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), 
quando a comunidade conseguiu obter a atenção dos funcionários do órgão. 
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Figura 4 – Árvore genealógica da família Machado 
Fonte: NEGA (2018)

No início, vieram caminhões-pipa, mas a água encanada só chegou, após três 
anos de ocupação. O processo de permanência sempre foi um desafio para a 
comunidade do Quilombo dos Machado. Kátia relata que, para que acontecesse 
a permanência do quilombo, muitos protestos foram realizados. Em um deles, 
a comunidade fechou a avenida Sertório, em frente ao Hipermercado Wallmart
(na época, BIG) (Figura 7), e, também, em frente ao Palácio Piratini (Figura 8). 

O Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro traduz, na existência da 
comunidade, a expressão do povo negro, sequestrado em África e explorado, 
ao longo da formação socioespacial do país, somado às necessidades dos 
colonos pobres sem terras e dos indígenas, que foram os primeiros a serem 
espoliados na história brasileira. Dessa forma, limitar a compreensão dos 
territórios quilombolas contemporâneos somente à ideia de negros e de negras 
descendentes de escravizados é negligenciar a complexidade da questão 
quilombola e das muitas tramas da segregação socioespacial brasileira. As 
comunidades quilombolas estão engajadas em um movimento de busca pelo 
reconhecimento de sua história e de suas trajetórias. É o passado vivo na memória 
da comunidade, que catalisa a luta pela retomada de seus territórios, por muito 
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Figura 5 – Percurso da diáspora da família Machado. 
Fonte: NEGA (2021)

tempo, invisibilizados. Essa luta é resultado da busca incessante desses sujeitos 
pelas justiças social e espacial.

Na comunidade do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro, a construção 
e o fortalecimento da identidade quilombola e da cidadania são oportunizados 
pelas práticas de capoeira angola e do maculelê. As aulas de capoeira são 
ministradas pelos professores Elisandro Oliveira Vieira, o Caçapa (Figura 9) e 
Jamaika, ambos alunos antigos de Mestre Ratinho, mestre capoeira do Grupo 
de Capoeira Angola Rabo de Arraia (Figura 10). De acordo com Caçapa, o poder 
socioeducativo que a prática da capoeira traz à comunidade é fundamentalmente 
importante, auxiliando na construção das afirmações identitária e emancipatória, 
tanto dos ministrantes das aulas quanto de seus alunos.

O território do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro é um espaço de 
constantes conflitos de interesses e alvo de ameaças de reintegração de posse. No 
ano de 2020, frente à pandemia do novo Coronavírus, a comunidade continuou 
organizada e mobilizada, participando dos protestos e de movimentos em prol 
das populações negra e periférica. Na Espiral das Resistências do Quilombo dos 
Machado/Vila 7 de Setembro (Figura 11), registramos os principais momentos 
da luta comunitária. 
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Figura 6 – Kátia Marques, uma das primeiras 
moradoras do Quilombo dos Machado/Vila 7 de 
Setembro. 
Fonte: acervo de Rita Coronel da Rosa (2018)

Figura 7 – Protesto por moradia na Av. Sertório.
Fonte: arquivo do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro (2013)
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Figura 8 – Protesto pela moradia, em frente ao Palácio Piratini. 
Fonte: arquivo do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro (2013)

Figura 9 – Caçapa, professor de capoeira e capoeirista. 
Fonte: acervo de Rita Coronel da Rosa (2018)
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Figura 11 – Espiral das Resistências Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro. 
Fonte: NEGA e Jamaika, Tamires, Tia Lúcia, Kátia e Caçapa. Ilustração: Gabriel Muniz (2021)
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Figura 10 – Crianças na roda de capoeira do Quilombo dos Machado/Vila 7 de 
Setembro. 
Fonte: acervo de Cláudia Pires (2017)

Henriques (2003) e os valores afrocivilizatórios dados por Azoilda Trindade 
(2010), que são enunciados pelos entrevistados, ao longo da construção dialógica 
dos mapas, resultantes da realização das entrevistas semiestruturadas sobre 
o lugar, sobre as memórias e sobre as trajetórias do entrevistado, em que 
registramos as marcas territoriais da comunidade, com o auxílio de uma imagem 
de satélite. Através do lugar de escuta (FREIRE, 2016), que ocupamos, como 
pesquisadora/es, desenvolvemos, em parceria com as lideranças comunitárias, 
as interpretações e as afirmações sobre os territórios quilombolas, que dão 
origem às cartografias contracoloniais. 

Na cartografia Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro: Marcadores 
Territoriais (Figura 13), são apresentadas as diversas relações dos moradores da 
comunidade com o território quilombola. Passando por marcadores antigos, até 
os atuais, esses registros fazem parte das memórias e da presença do Quilombo 
dos Machado/Vila 7 de Setembro na cidade de Porto Alegre.

Quando as famílias chegaram à Vila Respeito, por volta da década de 1970, a 
paisagem era muito diferente do que podemos ver hoje, pois os usos do território 
se modificaram, ao longo do tempo. Antigamente, quando “[...] tudo era mato”, 
o território possuía campos com arroios e com lagos, que eram usados no lazer 
das famílias, nas brincadeiras e no banho. Havia, também, um campinho de 
futebol, conhecido como campo dos Cachoeira, porque os moradores mais 
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CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO DOS MACHADO 
Entre o segundo semestre de 2017 e ao longo de 2018, os alunos da disciplina 

Organização e Gestão Territorial, do curso de Geografia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), em parceria com a Frente Quilombola/RS e 
com o Núcleo de Estudos Geografia & Ambiente (NEGA), participaram do 
censo comunitário, através do levantamento de informações socioterritoriais 
do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro. Deste modo, foi aplicado 
um questionário semiestruturado, com as intenções de reunir informações 
socioeconômicas e culturais das famílias e de representar o perfil da comunidade 
e as experiências vividas pelas famílias no território. 

Além da elaboração e da aplicação do censo comunitário, os trabalhos 
de campo, realizados ao longo desse período (Figura 12), possibilitaram 
mapeamentos participativos da comunidade. Para isso, foram usadas imagens 
de satélite (impressão A0), abrangendo a área do quilombo e o entorno, em 
que foram localizadas as moradias e, também, os marcadores territoriais das 
cartografias contracoloniais, apresentadas neste capítulo.

O conceito de cartografia contracolonial deriva da associação teórico-
metodológica das concepções de Santos (2015) e da construção metodológica 
da cartografia social (ACSELRAD, 2008). Associamos, ao desenvolvimento 
das cartografias, as construções teóricas de marcadores territoriais de Isabel 

Figura 12 – Registros dos trabalhos de campo, realizados no Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro. 
Fonte: NEGA (2017 e 2018)
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próximos do campinho, que organizavam as partidas de futebol entre os times 
do entorno, eram naturais de Cachoeira do Sul. 

Outra prática comum daquela época e que permanece nas tradições das 
famílias, atualmente, é o cultivo de ervas (Figura 14). As ervas e os chás são, 
para muitas das famílias, a base para as curas de gripes, de dores de cabeça, 
de dores de estômago, de asmas, entre outros problemas de saúde. As ervas 
mais utilizadas são: boldo, macela, capim-cidró, camomila, arruda, hortelã, 
manjericão, guaco, gengibre, babosa, pimenta do reino e chimarrão. Com essas 
ervas, também são praticadas, por algumas famílias, as benzeduras, os banhos 
de ervas e a produção de perfumes.

Uma importante iniciativa, que afirma o pertencimento territorial da 
comunidade do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro, é a nomeação 
das ruas e dos acessos à comunidade (Figura 15). Batizadas pelos próprios 
moradores, as ruas Marley e Primavera e o beco dos Amaricas ordenam o 
território quilombola. 

A sede da Associação do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro se 
caracteriza pelo uso compartilhado e multifinalitário, abrangendo os usos 
próprios da comunidade, como assembleias e atividades culturais (Figura 16), 
e reuniões da Frente Quilombola/RS e demais atividades do movimento 
quilombola (Figura 17). 

Na cartografia Movimentos Históricos e Fluxos Cotidianos: Quilombo dos 
Machado/Vila 7 de Setembro (Figura 18), registramos a afirmação da presença 
comunitária no território reivindicado, destacando suas diversas relações com 
o entorno. Os caminhos traçados pelas famílias do Quilombo dos Machado/
Vila 7 de Setembro demonstram os elos com os arredores e os vínculos da 
coletividade do território, desde seus percursos antigos, até os dos dias atuais.

Os deslocamentos, em função da expansão urbana de Porto Alegre, fazem 
parte da trajetória dos moradores do quilombo. Registramos as circulações 
antigas de integrantes da família Machado entre a Vila São Borja e a Vila Nova 
Brasília, até a fixação atual, no território do Quilombo dos Machado/Vila 7 de 
Setembro.

A circulação dos vizinhos do entorno da comunidade pelo território do 
quilombo também fortalece os elos da comunidade com o bairro Sarandi. Na 
sede da associação, são realizadas semanalmente as rodas de capoeira do Grupo 
de Capoeira Angola Rabo de Arraia (Figura 19), que recebe, além dos moradores 
da comunidade, vizinhos do entorno e do bairro Rubem Berta. 

A Escola Municipal de Educação Básica Dr. Liberato Salzano Vieira da 
Cunha também faz parte dos caminhos traçados pelas famílias do Quilombo 



  Figura 13 – Mapa dos Marcadores Territoriais do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro. Elaboração: NEGA (2020)
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Figura 14 – Ervas e chás, cultivados pelos moradores do Quilombo dos 
Machado.
Fonte: NEGA (2018)

Figura 15 – Ruas e becos nomeados pela comunidade ordenam o território quilombola.
Fonte: acervo de Gabriel Muniz (2017)
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Figura 17 – Aditivo da Assembleia dos Povos na sede do Quilombo dos Machados/Vila 7 de 
Setembro, em agosto de 2019. 
Fonte: NEGA (2019)

Figura 16 – Natal comunitário na sede da Associação Quilombo dos Machado/Vila 7 de 
Setembro. 
Fonte: arquivo do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro (2019)
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dos Machado. Em 2019, a escola sofreu uma tentativa de fechamento do ensino 
médio e dos cursos técnicos, que afetaria diretamente a educação dos moradores 
da comunidade. A escola, junto com as forças somadas da comunidade escolar, 
resiste às tentativas de desmonte da educação pública em Porto Alegre. Em 
dezembro de 2019, a escola também sediou a IV Assembleia dos Povos, com a 
presença dos alunos moradores do Quilombo dos Machado e de representantes 
das demais comunidades quilombolas e indígenas de Porto Alegre (Figuras 20 
e 21). 

Por fim, na cartografia Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro, 1972 
(Figura 22), apresentamos o mapa de perícia da comunidade. Neste mapa, são 
evidenciados os vínculos territoriais das famílias, décadas antes da ocupação, em 
2012, do terreno, em que, atualmente, está instalado o Quilombo dos Machado/
Vila 7 de Setembro. 

Para a elaboração deste mapa, utilizamos uma fotografia aérea, fornecida 
pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodovias (DAER), que data do 
ano de 1972. Na perícia, feita na imagem aérea, o território do Quilombo dos 
Machado está destacado, assim como a origem da Vila Respeito, que integra os 
caminhos percorridos, até a chegada no território reivindicado pela comunidade.

Observando e comparando a imagem com os dias atuais, é possível notar as 
alterações surgidas, a partir da expansão urbana de Porto Alegre, que impactou 
o Bairro Sarandi. O que era área rural, até a primeira metade do século XX, 
passou rapidamente a ser loteado por companhias imobiliárias, para atender 
ao crescimento da cidade. A especulação imobiliária no entorno da área do 
Quilombo gerou e continua gerando conflitos territoriais, mas as diversas 
narrativas dos moradores do Quilombo dos Machado e a organização comunitária 
contribuem para a afirmação quilombola nas lutas, nas resistências e nas 
continuidades dos saberes, das práticas religiosas e dos costumes de resistência, 
herdados de seus ancestrais (Figura 23).
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Figura 19 – Prática da capoeira no Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro.
Fonte: acervo de Cláudia Pires (2017)

Figura 20 – Jamaika, falando na IV Assembleia dos Povos, realizada na EMEB Liberato Salzano.
Fonte: arquivo da Frente Quilombola/RS (2019).



    Figura 18 – Mapa dos movimentos históricos e cotidianos do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro.    
    Elaboração: NEGA (2020) 
    Fonte: UFRGS/NEGA. Relatório Geográfico do Quilombo dos Machado/Vila 07 de Setembro/Cartografia 
    Social. Organização e Gestão Territorial, turma de 2019/1. Porto Alegre, 2019. (Não publicado)
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   Figura 23 – Mutirão, para a instalação de poste de luz de iluminação pública.
   Fonte: arquivo do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro (2019)
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TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo dos 

Machado/Vila 7 de Setembro, fazendo referência ao relatório, produzido pelo 
NEGA, pelas turmas de Organização e Gestão Territorial e pela comunidade, 
em 2017 e em 2018. Estes materiais constituem um instrumento técnico, que 
trata do reconhecimento territorial e da afirmação espacial da comunidade 
no bairro Sarandi, na zona Norte de Porto Alegre (RS). Os dados são oriundos 
da coleta de informações, obtidas no trabalho de campo e na realização do 
mapeamento coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas 
de organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente 
equivocado construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, 
a ser utilizado para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações 
universais, dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 
4.887/2003, é previsto procedimento como este, a fim de compreender as 
dinâmicas geográficas dos vínculos territoriais e a caracterização socioambiental 

Figura 21 – Assembleia dos Povos na Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, em dezembro de 
2019. 
Fonte: arquivo do Quilombo Lemos (2019)
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da comunidade estudada, a fim de subsidiar o reconhecimento do território 
quilombola, por parte do Estado.

Atualmente, a comunidade do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro 
aguarda a conclusão dos estudos técnicos, realizados pelo Instituto Nacional de 
Reforma Agrária (INCRA), para a demarcação e posterior titulação do território. 
As disputas territoriais de reintegração de posse, movidas pela imobiliária Real 
Empreendimentos, estão suspensas, até a conclusão dos estudos, porém a 
comunidade segue vigilante.

Em 2020, a pandemia do Coronavírus vem apresentando as expressões 
desumanas do racismo estrutural, presente na organização urbana da cidade, 
e do genocídio, direcionado aos povos tradicionais, impactando indígenas e 
quilombolas, como acontece, historicamente, em Porto Alegre. Apesar dessas 
ações de desestruturação territorial, a comunidade segue nos cuidados com o 
seu bem-viver, mantendo as atividades de ações comunitárias e as suas redes 
de apoio, para o enfrentamento da pandemia (Figuras 24, 25 e 26).

Figura 24 – Atividade pedagógica, desenvolvida no Quilombo dos Machado/Vila 7 de 
Setembro. 
Fonte: arquivo do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro (2021)



246

Quilombo dos Machado

N

S

LO

Figura 26 – Vacinação contra o Coronavírus no território Quilombola. 
Fonte: Frente Quilombola RS (2021)

Figura 25 – Arrecadação e distribuição de cestas básicas para as famílias, durante a 
pandemia 
Fonte: arquivo do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro (2020)
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CONVERSANDO SOBRE O QUE ESTAMOS APRENDENDO…

I. Proposta para atividades 
pedagógicas: 

1. Temática: O Quilombo dos 
Machado: história e identidade.

2. Objetivos:

• Conhecer aspectos da cultura 
e da história do Quilombo dos 
Machado;

• Valorizar os saberes tradicionais 
e a identidade quilombola.

3. Atividade

1. O Quilombo dos Machado está 
localizado na zona Norte da cidade de 
Porto Alegre, sendo formado por mais de 
300 famílias, oriundas da Vila Respeito, 
e, também, por imigrantes estrangeiros, principalmente, haitianos, além de 
alguns brasileiros nordestinos e nortistas. 

Alguns aspectos culturais se destacam nessa comunidade. As imagens a 
seguir estão relacionadas a práticas culturais significativas na comunidade do 
Quilombo dos Machado:
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a. Quais aspectos culturais são representados nas imagens?

b. De que maneira as rodas de capoeira contribuem para a construção das 
afirmações identitária e emancipatória da comunidade do Quilombo 
dos Machado?

c. Para que são utilizadas as ervas cultivadas no Quilombo dos Machado?

d. Que outros aspectos culturais podemos identificar no Quilombo dos 
Machado?

e. A imagem a seguir é uma fotografia aérea, obtida por um drone, na qual 
podemos observar parte da comunidade quilombola dos Machado. É 
a visão de cima da paisagem. Com base no que você aprendeu sobre 
vivência quilombola no texto, desenhe e represente a paisagem do 
Quilombo dos Machado e analise por qual razão as visões de cima e de 
fora não são suficientes para representar o quilombo.

Fonte: acervo de Tiago Fischer (2020)
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Quilombo dos Flores

Apresento para você a história da família do povo brasileiro, que batalha nesta vida.
Lutar por igualdade é resgatando a nossa trilha

Lei ventre livre concedia liberdade em pleno século XXI, isso ficou só na vontade,
falo para você a mais pura verdade

Tá aqui Quilombo Flores para relatar, 
por sua igualdade buscando por justiça que quase foi tirada

aliada por irmão minha pátria amada

O que pensam que são para matar a nossa cultura? Preto, pobre, excluído pelas ruas

Essa é a missão que Quilombo vem cantar
a nossa tradição e origem para mostrar, 

dança, capoeira, movimento religioso
respeita a irmandade que acredita no seu povo

Lutar por um país de igualdade para todos
ver meu povo negro e fazer de novo

Eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente no Quilombo onde nasci é
e poder me orgulhar e ter a consciência que Quilombo Flores tem seu lugar

A cruel forma da vida que um pouco será mostrada
criança pobre negra retirada de suas casas

Consciência negra hoje só existe no papel,
violência, preconceito e torre de babel

Fique esperto meu irmão,
querem apagar nossa história te mostra a verdade

trazendo a trajetória de nossos ancestrais
que lutaram por nossa liberdade,

escravos, fugitivos, só queriam igualdade 

No mundo que vivo hoje não é diferente,
vivo acorrentada e presa na minha mente

Meu cabelo, minha pele é a minha identidade 
Eu sou negra, sou bonita, grito minha igualdade

Minha vida passada indica quem eu sou,
liberdades dos escravos que a branca acorrentou

Meus irmãos a nossa luta não pode parar, povo negro força para lutar
cultura negra precisamos resgatar

então, te digo, não deixa de acreditar

Eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente no Quilombo onde nasci é
e poder me orgulhar e ter a consciência que Quilombo Flores tem seu lugar

Geneci Flores (2018)
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DA FAMÍLIA FLORES
O Quilombo da Família Flores está localizado na zona Sul de Porto Alegre, na 

rua Manduca Rodrigues, 283, no bairro Glória1 (Figura 1). A matriarca, Rosalina 
da Costa Vasconcelos, mudou-se, em 1975, com seu pai e três de seus cinco 
filhos, para o território da Família Flores. Antes, sua família morava na Estrada 
dos Alpes, próximo ao Quilombo dos Alpes. Atualmente, a distância entre os 
dois territórios quilombolas é de 2,5 km. 

Formada pelo encontro de Rosalina e de Adão Fausto Flores da Silva, a 
família Flores (Figuras 2 e 3) desenvolveu sua trajetória, através de muita luta 
e de resiliência. Os primeiros registros sobre o território, em que está assentada 
a comunidade, datam de 1848, quando a área atual do quilombo fazia parte 
de uma sesmaria, de posse de Manuel da Silva Nunes. Nessas terras, viviam 
escravizados, que trabalhavam em diversos serviços domésticos e de manutenção 
das propriedades do entorno, que, na época eram, em sua maioria, chácaras 
(PMPA, 1995). Assim, a força de trabalho dos povos negros sempre esteve 

1 Em 2021 a comunidade do Quilombo Santa Luzia deu início ao seu processo de autorreconhecimento, tornando-
se o terceiro quilombo do bairro Glória.

Figura 1 – Mapa de localização do Quilombo da Família Flores no bairro Glória, em Porto Alegre (RS). 
Fonte: NEGA (2020)
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Figura 2 – A matriarca Rosalina e sua família 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)

presente no bairro Glória e, onde hoje se encontra o Quilombo da Família Flores, 
no passado, encontrava-se um grande arraial, com muitos “refúgios”, em que 
os escravizados buscavam proteção e liberdade.

Frequentando uma terreira próxima à grutinha da Glória, Adão conheceu 
Rosalina e com ela se casou, em 1975. Nesta época, a matriarca Rosalina, falecida 
em 2021, aos 75 anos, morava na Estrada dos Alpes e se mudou, com o pai, Eurico 
Lopes da Costa, e com os quatro filhos para o atual território do Quilombo da 
Família Flores. Os filhos, Nara Maria Vasconcelos de Mello (58 anos), Paulo 
Ricardo da Costa Vasconcelos (falecido), João Batista da Costa Vasconcelos (53 
anos) e João da Costa Vasconcelos (48 anos), são frutos da união de Rosalina 
com Nelson Vasconcelos na década de 1960. Na época, Nara tinha 12 anos, João 
Batista, sete anos e João da Costa, dois anos. Os três conviveram com o padrasto 



256

Quilombo da família Flores

N

S

LO

Figura 3 – Árvore genealógica da Família Flores. 
Fonte: NEGA (2021)
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Adão, até seu falecimento, e dele herdaram conhecimentos sobre as ervas, para 
uso medicinais e para banhos.

O patriarca Adão, falecido em 1983, aos 64 anos, fundamenta a criação dos 
vínculos territoriais com a área ocupada pelo Quilombo da Família Flores. Natural 
de Bom Retiro do Sul, Adão se mudou para Porto Alegre, na década de 1930 
(Figura 4), vivendo inicialmente na região da antiga Ilhota, mudando-se para o 
terreno na Glória, por volta de 1955, quando se casou com sua primeira esposa, 
que trabalhava para a família Azambuja, então dona do lugar, recebendo, em 
troca, a permissão de morar no terreno. Adão viveu com sua primeira esposa, 
até o fim da vida dela, na década de 1960.

Geneci de Lourdes Flores (43 anos) e Gerson Luís Flores da Silva (44 anos) são 
filhos do casal Adão e Rosalina, os quais nasceram e se criaram no território, em 
que, hoje, criam suas famílias. Atualmente, Geneci e Gerson (Figuras 5 e 6) são as 
lideranças políticas e religiosas do Quilombo da Família Flores, respectivamente. 

Da união de Adão e de Rosalina se formaram 45 outras famílias, mas apenas 
cinco delas vivem no território quilombola. O desejo é de que, com a titulação 
definitiva, ocorra o fim dos conflitos, que trazem insegurança à grande família 
Flores, para que os demais parentes retornem ao território, ocupado há mais 
de 40 anos por eles. 

Em 1981, um incêndio na casa da família fez com que os objetos pessoais e 
com que os registros mais antigos da presença no território fossem perdidos. A 
família protocolou o boletim de ocorrência, mas não houve investigações, para 
apurar as causas do incêndio. Dois anos depois, em 1983, morre o patriarca 
Adão e, meses depois, ocorre a primeira tentativa de reintegração de posse no 
território da família. Na época, o Estado brasileiro ainda não possuía legislação, 
para atender às reivindicações de direitos das comunidades quilombolas, por 
isso, antes de ir a óbito, Seu Adão recorreu à justiça, com a primeira ação de 
usucapião, ainda em 1983.

São muitos os conflitos gerados pela disputa de terra, mas, atualmente, o 
principal deles é a disputa judicial, que envolve o esbulho do território, por parte 
da Fundação Marista – Unidade Assunção, lindeiro ao território do Quilombo 
da Família Flores. A Fundação reivindica a posse do terreno ocupado pelo 
Quilombo da Família Flores, porém nunca ficou comprovada a titularidade das 
terras, em nome da fundação. A família possui uma longa trajetória na busca 
pela usucapião da terra, que se fortaleceu nos últimos anos, através do processo 
de autorreconhecimento quilombola. 

Em 2015, a Fundação Marista entrou com um pedido de reintegração de posse 
da terra, mesmo, sem o registro em nome da Fundação. Máquinas derrubaram 
cercas e um muro (Figura 7) foi construído, na tentativa de forçar a remoção da 



259

Quilombo da família Flores

N

S

LO

Figura 4 – Mapa da diáspora da Família Flores 
Fonte: NEGA (2021)

Figura 5 – Geneci Flores, liderança política da família Flores. 
Fonte: Allas Derivas | @derivasjornalismo (2019)
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Figura 6 – Gerson Flores, liderança espiritual da família. 
Fonte: acervo de Luiza Marzano Assumpção (2019)

Figura 7 – Muro construído em 2015, pela Fundação Marista. 
Fonte: NEGA (2019)
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Figura 8 – Certidão de Autorreconhecimento, emitido pela Fundação Cultural Palmares. 
Fonte: NEGA (2019)

família e de ampliar o estacionamento do Colégio Marista Assunção. A família 
resistiu às tentativas de esbulho e de usurpação da propriedade, impedindo 
a conclusão da ação, mediante mobilização pelo direito à terra. Mesmo 
com a resistência da comunidade, houve invasão, cercamento e construção 
de um estacionamento, em parte do território do quilombo, que teve seu 
autorreconhecimento certificado, em 2017, pela Fundação Cultural Palmares 
(Figura 8). 

Na Espiral das resistências do Quilombo da Família Flores (Figura 9), 
registramos graficamente os marcos históricos importantes no percurso da 
Família Flores, ao longo de suas trajetórias de pertencimento territorial e de 
autorreconhecimento quilombola.



262

Quilombo da família Flores

Figura 9 – Espiral da Resistência do Quilombo da Família Flores
Fonte: NEGA e Geneci Flores (2021). Ilustração: Gabriel Muniz (2021)
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CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO DA FAMÍLIA 
FLORES

Em 15 de junho de 2019, iniciamos os trabalhos de campo no Quilombo da 
Família Flores. No primeiro dia de levantamento, fomos recebidos por Geneci 
Flores, liderança comunitária, que nos apresentou o território e as demandas 
da família. Na sequência da apresentação da nossa equipe e da metodologia de 
trabalho, estabelecemos as datas de 9 de julho e de 22 de agosto para o campo 
de mapeamento coparticipativo (Figura 10). Reunimos, nas duas datas, as 
presenças alternadas dos irmãos João Batista, Gerson e Nara, para a contação 
das narrativas do território. Para isso, foi utilizado uma imagem de satélite 
(impressão A0), abrangendo a área do quilombo e o entorno, em que foram 
registrados, conforme o desenrolar dos depoimentos, os marcadores territoriais, 
que fundamentam as cartografias contracoloniais apresentadas neste capítulo. 

O conceito de cartografia contracolonial deriva da associação teórico-
metodológica das concepções de Santos (2015) e da construção metodológica 
da cartografia social (ACSELRAD, 2008). Associamos, ao desenvolvimento 
das cartografias, as construções teóricas de marcadores territoriais de Isabel 
Henriques (2003) e os valores afrocivilizatórios dados por Azoilda Trindade 
(2010), que são enunciados pelos entrevistados, ao longo da construção dialógica 

Figura 10 – Trabalho de campo, realizado junto à família Flores. 
Fonte: NEGA (2019)
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dos mapas, resultantes da realização das entrevistas semiestruturadas sobre 
o lugar, sobre as memórias e sobre as trajetórias do entrevistado, em que 
registramos as marcas territoriais da comunidade, com o auxílio de uma imagem 
de satélite. Através do lugar de escuta (FREIRE, 2016), que ocupamos, como 
pesquisadora/es, desenvolvemos, em parceria com as lideranças comunitárias, 
as interpretações e as afirmações sobre os territórios quilombolas, que dão 
origem às cartografias contracoloniais. 

Na cartografia Quilombo da Família Flores: Marcadores Territoriais  (Figura 11), 
são registradas as diversas relações espaciais da família com o território. 
Destacam-se, também, os marcadores antigos de vivência e de memórias da 
infância no território; alguns deles, apagados, pela invasão da Fundação Marista.

[...] A família sempre teve bastante criança e os vizinhos aqui da frente que 
se criaram com a gente vinham também, corriam aqui também, brincavam 
direto. No mato, no arroio, ali no cipó. [...] A gente brincava de trabuco, 
pegava uma taquara mais grossa e umas fininhas, passava por dentro, 
colocava bolinha de cinamomo ali na ponta e estourava” (depoimentos 
pessoais de Geneci de Lourdes Flores, de João Batista da Costa Vasconcelos, 
de William Flores e de Gustavo Flores em entrevista concedida ao NEGA, 
em 09/07/2019)

As memórias revelam as relações da família Flores com o bairro Glória e os 
seus elos com a terra. No território do quilombo, estão guardados os testemunhos, 
deixados pela presença das lavadeiras nas pedras do arroio Cascata2 (Figura 12), 
localizado nos fundos do terreno da família. No passado, as mulheres negras 
escravizadas e libertas lavavam roupas nesse arroio, até o começo do século XX. 
Nesta prática, as pedras do arroio Cascata foram sendo moldadas pela erosão 
mecânica, provocada pelas lavadeiras. 

A relação entre o sagrado e o território se dá pelas ervas cultivadas pela 
família, como a costela-de-adão e a guiné (Figura 13), usadas para banhos e 
para preparações ritualísticas. O cultivo das ervas se faz presente há décadas 
(Figura 14), desde a presença do patriarca Adão, que já cultivava ervas e chás 
na antiga horta do quilombo. Gerson herdou do pai o talento para as curas 
naturais e o conhecimento das ervas, mas comenta que pouco conviveu com 
Adão, que faleceu, quando ele tinha apenas seis anos.

A afirmação territorial do Quilombo da Família Flores expressa nesta 
cartografia representa as memórias, a ancestralidade, a religiosidade e as 
práticas cotidianas de convívio e de cuidado com território. Os marcadores 
representam as resistências resilientes da família, em seus cuidados com 

2 O arroio Cascata também é conhecido como riacho Taquara.
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Figura 12 – Arroio Cascata, cruzando os fundos do território do Quilombo da Família Flores. No destaque, 
uma das pedras, que serviam para as lavadoras lavarem roupas. 
Fonte: NEGA (2019) e acervo de Ariel Rocha de Lima (2020) 

Figura 13 – Costela-de Adão e Guiné. 
Fonte: acervo de Claudia Pires (2019)

o território. Para isso, muitas são as atividades desenvolvidas no território, 
que abrigam a comunidade do bairro Glória e que fortalecem as identidades 
quilombolas (Figuras 15, 16 , 17).



     Figura 11 – Mapa dos Marcadores Territoriais do Quilombo da Família Flores. 
     Fonte: NEGA (2020)
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Figura 14 – Cuidado com o território, pelo 
plantio de ervas. 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)

Figura 15 – Atividade da Frente Quilombola/RS no território dos Flores. 
Fonte: arquivo da Frente Quilombola/RS (2018)
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Figura 17 – Cineclube Bamako, em edição no Quilombo da Família Flores. 
Fonte: acervo de Gabriel Muniz (2019)

Figura 16 – Trabalho de campo das turmas de 9º ano da EMEF Gabriel Obino, para o livro Memórias de 
Trabalho e Não Trabalho Quilombola, organizado por Marcio Meireles Martins. 
Fonte: arquivo da EMEF Gabriel Obino (2019)
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Na cartografia Movimentos Históricos e Fluxos Cotidianos: Quilombo da 
Família Flores (Figura 18), registramos os fluxos de deslocamento dos dias atuais 
e os percursos ancestrais, que levaram a família a construir seu território. Situar 
estes movimentos é uma forma de evidenciar a afirmação territorial, presente 
nas relações com o lugar, com o entorno, com a trajetória da família e com os 
seus vínculos de pertencimento, de territorialidade e de responsabilidade, em 
relação ao território, que reivindicam a legitimidade da ação de usucapião, 
haja vista que a ocupação do território é ininterrupta há mais de quarenta 
anos. Esta ação também se legitima pela reparação geo-histórica, exigida ao 
Estado brasileiro, frente aos crimes de lesa-humanidade, cometidos contra as 
populações negras, durante os períodos colonial e pós-abolição, com as políticas 
de eugenia e de segregações racial e espacial, como é o caso da Lei de Terras, 
de 1850, que impôs profundas restrições, para garantir a propriedade da terra, 
principalmente, para ex-escravizados.

Sobre as trajetórias do passado, João Batista, que veio morar no território, 
quando tinha sete anos nos conta sobre sua relação com o Quilombo dos Alpes 
e o bairro Glória:

[...] Eu nasci lá nos Alpes, nós viemos dali, mas antes fui pra Glória ali em 
cima e, depois que vim pra cá, e aqui eu fiquei. [...] Morei lá na Glória com 
meu vô, Eurico, que era motorista de bonde e que conhecia bem a região. 
Morei com ele e com umas tias, depois é que eu vim pra cá. (depoimento 
pessoal de João Batista da Costa Vasconcelos em entrevista concedida ao 
NEGA, em 09/07/2019)

Se, atualmente, a religiosidade da família se expressa pela presença de 
Gerson, no passado, as memórias do pai Adão evocam sua experiência, como 
curandeiro espiritual, e pelos trabalhos da matriarca Rosalina, filha de Yemanjá. 
Além das manifestações religiosas, que acompanham o histórico da família, as 
manifestações artísticas também integram as relações de convivência, como as 
participações de Geneci em peças de teatro e no cenário musical, através do 
Rap, em que ela expressa, em suas letras, algumas das lutas e das demandas 
da comunidade.

Outro destaque importante recai sobre as ações comunitárias, promovidas 
por Geneci, junto ao Centro Comunitário do Bairro Glória, através do projeto 
de futebol para crianças de cinco a 12 anos, o Geração Tigres (Figura 19). A 
escolinha de futebol, iniciada em 2006, é um projeto desenvolvido por Geneci e 
por outros membros da comunidade do bairro Glória, entusiastas do esporte, em 
seu papel sócio-educador. O projeto atende a crianças do bairro, promovendo 
atividades de integração comunitária, como campeonatos, festas de final de 
ano e dia das crianças. 
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Figura 19 – Time de futebol do 
Projeto Geração Tigres F.C. 
Fonte: Geneci Flores (2020)

Figura 20 – Geneci Flores, 
Jamaika Machado e Sandro Lemos 
na aula pública de 20 de novembro 
de 2019, no Sindicato dos 
Municipários de Porto Alegre.
Fonte: Allas Derivas | 
@derivasjornalismo (2019) 

Figura 21 – Geneci, falando sobre 
os impactos da pandemia de 
Coronavírus no Quilombo Família 
Flores, em protesto, diante da 
prefeitura de Porto Alegre. 
Fonte: Allas Derivas |
@derivasjornalismo (2020) 

[...] A sede da Geração Tigres é ali, mesmo. [...] A gente tenta desenvolver 
um trabalho ali, com eles, no futebol, com campeonatos; a gente participa 
de torneios, fazemos torneios, fazemos festas para as crianças, ali; tudo, 
trabalho social. (depoimento pessoal de Geneci de Lourdes Flores em 
entrevista concedida ao NEGA, em 09/07/2019)

Ao longo das trajetórias de existência e de permanência da família Flores no 
bairro Glória, os sujeitos têm qualificado sua presença no território, através da 
afirmação quilombola, valorizando os saberes ancestrais religiosos, ligados à 
natureza e ao comunitarismo. Militantes da Frente Quilombola do RS, a família 

Flores luta pela titulação definitiva do território, somando-se às lutas 
quilombolas da cidade (Figuras 20 e 21).



   Figura 18 – Mapa dos movimentos históricos e cotidianos do Quilombo da Família Flores. Fonte: NEGA (2020)
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Por fim, na cartografia Quilombo da Família Flores, 1987 (Figura 22), 
apresentamos a perícia fotográfica da presença da comunidade no território 
reivindicado. Na imagem, fornecida pelo Departamento Autônomo de Estradas e 
Rodovias (DAER), podemos acompanhar, no destaque, a localização do Quilombo 
da Família Flores, cujas narrativas da família destacam o Campinho Caveirinha. 
Este marcador não existe mais, pois foi tomado pela Fundação Marista, com o 
esbulho do território quilombola. 

No entanto, Geneci e os irmãos lembram que, no Campinho do Caveira, 
como o lugar também era conhecido, aconteciam os torneios de futebol do 
bairro, e muitas das famílias da Glória e dos bairros vizinhos se reuniam, aos 
finais de semana, para acompanhar as disputas futebolísticas. Considerado uma 
das marcas territoriais das atividades de lazer, não, só, da Família Flores, como 
também, da comunidade do entorno, conforme os registros das memórias do 
bairro Glória (PMPA, 1995), o campinho Caveirinha era conhecido como um dos 
lugares mais importantes de sociabilidade do bairro, em que foram registrados 
mais de dezoito times de futebol. Conforme conta Geneci:

[...] Tinha o campinho, o Caveirinha, que antigamente não tinha tantos 
campos, como tem, agora. [...] Todo mundo jogava, vinha o pessoal do 
morro, o morro todo descia pra jogar. Só perguntar pro pessoal mais velho, 
lá de cima; todo mundo vai conhecer o Caveirinha. [...] Tinha as taquareiras 
do outro lado da rua, as árvores frutíferas, do lado de cá, e o campo ficava 
bem no meio. Tinha umas gramas, lá; o pessoal sentava, trazia a família, 
as crianças ficavam brincando em volta do campo.” (depoimento pessoal 
de Geneci de Lourdes Flores em entrevista concedida ao NEGA, em 
09/07/2019) 
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Figura 22 – Fotografia aérea do Quilombo da Família Flores e do seu entorno, em 1978.
Fonte: NEGA (2020)
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TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo dos 

Flores, fazendo referência ao relatório produzido pelo NEGA, junto à comunidade, 
em 2019. Este relatório também constitui um instrumento técnico, que trata do 
reconhecimento territorial e da afirmação espacial da comunidade no bairro 
Glória, em Porto Alegre (RS). Os dados são oriundos da coleta de informações, 
obtidas no trabalho de campo, e da realização do mapeamento coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas de 
organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente equivocado 
construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, a ser utilizado 
para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações universais, 
dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 4.887/2003, é previsto 
procedimento como este, a fim de compreender as dinâmicas geográficas dos 
vínculos territoriais e a caracterização socioambiental da comunidade estudada, a 
fim de subsidiar o reconhecimento do território quilombola, por parte do Estado.

A identidade e a territorialidade quilombola da família Flores faz-se ativa ao 
longo de quase cinquenta anos e podemos observar essas relações presentes nas 
cartografias contra coloniais dos mapas apresentados neste capítulo. É manifesto 
nas falas das lideranças, o modo de vida, o entendimento sobre o seu passado e 
as construções sociais que os levam a territorializar suas posições sócio-espaciais 
em uma sociedade e em uma cidade altamente segregada e injusta.

Boa parte deste entendimento não advém de espaços formais de educação, 
mas da tradição cultural afro-brasileira, ancorada na oralidade das narrativas 
compartilhadas entre as gerações, que disputam a cidade na luta pela terra 
quilombola. Tradição, essa, que, desde os seus primórdios, constantemente se 
reinventa, para não ser apagada, ainda que comumente criminalizada e expulsa 
para as periferias. De essência pluriétnica, as cidades brasileiras negam o papel 
principal aos povos negro e indígena na tradição territorial. Assim como as demais 
tradições espaciais da capital gaúcha, o Quilombo da Família Flores precisa 
do seu território, para expressar e para perpetuar os valores afrocivilizatórios, 
que animam os laços firmados pela família com o território, fato marcado pela 
religiosidade, pelo comunitarismo, pela ancestralidade e por tantas outras 
práticas cotidianas da comunidade.

Ao final de 2019, a comunidade recebeu a visita de técnicos do INCRA, para dar 
início à elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), 
em um importante passo na regularização fundiária e na titulação do território 
Quilombola (Figura 23). Em 2020, a pandemia do Coronavírus vem apresentando 
as expressões desumanas do racismo estrutural, presente na organização urbana 
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Figura 23 – Reunião com INCRA no Quilombo da Família Flores. 
Fonte: acervo de Luíza Dorneles (2019)

Figura 24 – João Batista, recebendo a vacina contra o novo Coronavírus no território do Quilombo da 
Família Flores 
Fonte: acervo de Luiza Dorneles (2020)
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Figura 25 – Gerson, recebendo a vacina contra o Coronavírus no território do Quilombo da Família Flores 
Fonte: acervo de Luiza Dorneles (2020)

da cidade, e do genocídio, direcionado aos povos tradicionais, impactando 
indígenas e quilombolas, como acontece, historicamente, em Porto Alegre. 
Apesar dessas ações de desestruturação territorial, a comunidade segue nos 
cuidados com o seu bem-viver, mantendo as atividades de ações comunitárias 
e as suas redes de apoio, para o enfrentamento da pandemia (Figuras 24 e 25).
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CONVERSANDO SOBRE O QUE 
ESTAMOS APRENDENDO…
I. Proposta para atividades pedagógicas: 

1. Temática: O Quilombo dos Flores: 
história e identidade.

• Objetivos: 

- Conhecer aspectos da cultura e da 
história do Quilombo dos Flores;

- Valorizar os saberes tradicionais e a 
identidade quilombola.

• Atividade: 

O Quilombo da Família Flores está 
localizado no bairro Glória, na zona Sul da 
cidade de Porto Alegre. Rosalina da Costa 
Vasconcelos, a matriarca, mudou-se, em 1975, com seu pai e com três de seus 
cinco filhos, para o território atual do Quilombo da Família Flores.

2. Tarefa 1

Em cada família, existem histórias e práticas, que, muitas vezes, pensamos 
serem universais, mas não são, pois não ocorrem em outras famílias. Vamos 
propor, então, uma breve pesquisa sobre essas práticas familiares, utilizando, 
como instrumento, entrevistas com os anciões (pessoas mais velhas, como os 
nossos pais e avós). Entreviste seus responsáveis e/ou outros parentes mais 
velhos (pais, avós, tios, etc.). Seguem sugestões de perguntas. Ouça tudo, anote, 
veja fotos, observe bem e, se possível, grave a conversa.

Perguntas:

a) Como você chegou a esse bairro? Desde quando você vive aqui?

b) Onde você vivia na infância? Como foi a sua infância? Você brincava de quê?

c) Quem eram os seus pais? E seus avós? Quais eram os seus nomes? O que 
faziam? De onde vieram?

d) Existe alguma receita que seja tradicional em sua família? Pode ser um prato 
culinário, um remédio caseiro, uma bebida, etc. 
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e) Existe alguma atividade que seja tradicional em sua família? Pode ser uma 
festa, uma piada interna, uma reunião, uma dança, um esporte, um instrumento, 
um canto, um lazer, uma prática, etc.

3. Tarefa 2

Pesquise e responda:

a) Há aproximadamente quantos anos se dá a vivência quilombola da Família 
Flores no seu território?

b) De onde são as origens territoriais da matriarca Rosalina?

c) Qual a razão do nome Quilombo Flores? 

d) Quais são as duas principais lideranças da comunidade?

e) Cite alguns conflitos que você acredita serem comuns às outras comunidades 
quilombolas da cidade de Porto Alegre: 
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Quilombo dos Flores

Apresento para você a história da família do povo brasileiro, que batalha nesta vida.
Lutar por igualdade é resgatando a nossa trilha

Lei ventre livre concedia liberdade em pleno século XXI, isso ficou só na vontade,
falo para você a mais pura verdade

Tá aqui Quilombo Flores para relatar, 
por sua igualdade buscando por justiça que quase foi tirada

aliada por irmão minha pátria amada

O que pensam que são para matar a nossa cultura? Preto, pobre, excluído pelas ruas

Essa é a missão que Quilombo vem cantar
a nossa tradição e origem para mostrar, 

dança, capoeira, movimento religioso
respeita a irmandade que acredita no seu povo

Lutar por um país de igualdade para todos
ver meu povo negro e fazer de novo

Eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente no Quilombo onde nasci é
e poder me orgulhar e ter a consciência que Quilombo Flores tem seu lugar

A cruel forma da vida que um pouco será mostrada
criança pobre negra retirada de suas casas

Consciência negra hoje só existe no papel,
violência, preconceito e torre de babel

Fique esperto meu irmão,
querem apagar nossa história te mostra a verdade

trazendo a trajetória de nossos ancestrais
que lutaram por nossa liberdade,

escravos, fugitivos, só queriam igualdade 

No mundo que vivo hoje não é diferente,
vivo acorrentada e presa na minha mente

Meu cabelo, minha pele é a minha identidade 
Eu sou negra, sou bonita, grito minha igualdade

Minha vida passada indica quem eu sou,
liberdades dos escravos que a branca acorrentou

Meus irmãos a nossa luta não pode parar, povo negro força para lutar
cultura negra precisamos resgatar

então, te digo, não deixa de acreditar

Eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente no Quilombo onde nasci é
e poder me orgulhar e ter a consciência que Quilombo Flores tem seu lugar

Geneci Flores (2018)

VOLUME 1 CARTOGRAFIA CONTRACOLONIAL

253versão digital
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DA FAMÍLIA FLORES
O Quilombo da Família Flores está localizado na zona Sul de Porto Alegre, na 

rua Manduca Rodrigues, 283, no bairro Glória1 (Figura 1). A matriarca, Rosalina 
da Costa Vasconcelos, mudou-se, em 1975, com seu pai e três de seus cinco 
filhos, para o território da Família Flores. Antes, sua família morava na Estrada 
dos Alpes, próximo ao Quilombo dos Alpes. Atualmente, a distância entre os 
dois territórios quilombolas é de 2,5 km. 

Formada pelo encontro de Rosalina e de Adão Fausto Flores da Silva, a 
família Flores (Figuras 2 e 3) desenvolveu sua trajetória, através de muita luta 
e de resiliência. Os primeiros registros sobre o território, em que está assentada 
a comunidade, datam de 1848, quando a área atual do quilombo fazia parte 
de uma sesmaria, de posse de Manuel da Silva Nunes. Nessas terras, viviam 
escravizados, que trabalhavam em diversos serviços domésticos e de manutenção 
das propriedades do entorno, que, na época eram, em sua maioria, chácaras 
(PMPA, 1995). Assim, a força de trabalho dos povos negros sempre esteve 

1 Em 2021 a comunidade do Quilombo Santa Luzia deu início ao seu processo de autorreconhecimento, tornando-
se o terceiro quilombo do bairro Glória.

Figura 1 – Mapa de localização do Quilombo da Família Flores no bairro Glória, em Porto Alegre (RS). 
Fonte: NEGA (2020)
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Figura 2 – A matriarca Rosalina e sua família 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)

presente no bairro Glória e, onde hoje se encontra o Quilombo da Família Flores, 
no passado, encontrava-se um grande arraial, com muitos “refúgios”, em que 
os escravizados buscavam proteção e liberdade.

Frequentando uma terreira próxima à grutinha da Glória, Adão conheceu 
Rosalina e com ela se casou, em 1975. Nesta época, a matriarca Rosalina, falecida 
em 2021, aos 75 anos, morava na Estrada dos Alpes e se mudou, com o pai, Eurico 
Lopes da Costa, e com os quatro filhos para o atual território do Quilombo da 
Família Flores. Os filhos, Nara Maria Vasconcelos de Mello (58 anos), Paulo 
Ricardo da Costa Vasconcelos (falecido), João Batista da Costa Vasconcelos (53 
anos) e João da Costa Vasconcelos (48 anos), são frutos da união de Rosalina 
com Nelson Vasconcelos na década de 1960. Na época, Nara tinha 12 anos, João 
Batista, sete anos e João da Costa, dois anos. Os três conviveram com o padrasto 
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Figura 3 – Árvore genealógica da Família Flores. 
Fonte: NEGA (2021)
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Adão, até seu falecimento, e dele herdaram conhecimentos sobre as ervas, para 
uso medicinais e para banhos.

O patriarca Adão, falecido em 1983, aos 64 anos, fundamenta a criação dos 
vínculos territoriais com a área ocupada pelo Quilombo da Família Flores. Natural 
de Bom Retiro do Sul, Adão se mudou para Porto Alegre, na década de 1930 
(Figura 4), vivendo inicialmente na região da antiga Ilhota, mudando-se para o 
terreno na Glória, por volta de 1955, quando se casou com sua primeira esposa, 
que trabalhava para a família Azambuja, então dona do lugar, recebendo, em 
troca, a permissão de morar no terreno. Adão viveu com sua primeira esposa, 
até o fim da vida dela, na década de 1960.

Geneci de Lourdes Flores (43 anos) e Gerson Luís Flores da Silva (44 anos) são 
filhos do casal Adão e Rosalina, os quais nasceram e se criaram no território, em 
que, hoje, criam suas famílias. Atualmente, Geneci e Gerson (Figuras 5 e 6) são as 
lideranças políticas e religiosas do Quilombo da Família Flores, respectivamente. 

Da união de Adão e de Rosalina se formaram 45 outras famílias, mas apenas 
cinco delas vivem no território quilombola. O desejo é de que, com a titulação 
definitiva, ocorra o fim dos conflitos, que trazem insegurança à grande família 
Flores, para que os demais parentes retornem ao território, ocupado há mais 
de 40 anos por eles. 

Em 1981, um incêndio na casa da família fez com que os objetos pessoais e 
com que os registros mais antigos da presença no território fossem perdidos. A 
família protocolou o boletim de ocorrência, mas não houve investigações, para 
apurar as causas do incêndio. Dois anos depois, em 1983, morre o patriarca 
Adão e, meses depois, ocorre a primeira tentativa de reintegração de posse no 
território da família. Na época, o Estado brasileiro ainda não possuía legislação, 
para atender às reivindicações de direitos das comunidades quilombolas, por 
isso, antes de ir a óbito, Seu Adão recorreu à justiça, com a primeira ação de 
usucapião, ainda em 1983.

São muitos os conflitos gerados pela disputa de terra, mas, atualmente, o 
principal deles é a disputa judicial, que envolve o esbulho do território, por parte 
da Fundação Marista – Unidade Assunção, lindeiro ao território do Quilombo 
da Família Flores. A Fundação reivindica a posse do terreno ocupado pelo 
Quilombo da Família Flores, porém nunca ficou comprovada a titularidade das 
terras, em nome da fundação. A família possui uma longa trajetória na busca 
pela usucapião da terra, que se fortaleceu nos últimos anos, através do processo 
de autorreconhecimento quilombola. 

Em 2015, a Fundação Marista entrou com um pedido de reintegração de posse 
da terra, mesmo, sem o registro em nome da Fundação. Máquinas derrubaram 
cercas e um muro (Figura 7) foi construído, na tentativa de forçar a remoção da 
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Figura 4 – Mapa da diáspora da Família Flores 
Fonte: NEGA (2021)

Figura 5 – Geneci Flores, liderança política da família Flores. 
Fonte: Allas Derivas | @derivasjornalismo (2019)
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Figura 6 – Gerson Flores, liderança espiritual da família. 
Fonte: acervo de Luiza Marzano Assumpção (2019)

Figura 7 – Muro construído em 2015, pela Fundação Marista. 
Fonte: NEGA (2019)
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Figura 8 – Certidão de Autorreconhecimento, emitido pela Fundação Cultural Palmares. 
Fonte: NEGA (2019)

família e de ampliar o estacionamento do Colégio Marista Assunção. A família 
resistiu às tentativas de esbulho e de usurpação da propriedade, impedindo 
a conclusão da ação, mediante mobilização pelo direito à terra. Mesmo 
com a resistência da comunidade, houve invasão, cercamento e construção 
de um estacionamento, em parte do território do quilombo, que teve seu 
autorreconhecimento certificado, em 2017, pela Fundação Cultural Palmares 
(Figura 8). 

Na Espiral das resistências do Quilombo da Família Flores (Figura 9), 
registramos graficamente os marcos históricos importantes no percurso da 
Família Flores, ao longo de suas trajetórias de pertencimento territorial e de 
autorreconhecimento quilombola.
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Figura 9 – Espiral da Resistência do Quilombo da Família Flores
Fonte: NEGA e Geneci Flores (2021). Ilustração: Gabriel Muniz (2021)
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CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO DA FAMÍLIA 
FLORES

Em 15 de junho de 2019, iniciamos os trabalhos de campo no Quilombo da 
Família Flores. No primeiro dia de levantamento, fomos recebidos por Geneci 
Flores, liderança comunitária, que nos apresentou o território e as demandas 
da família. Na sequência da apresentação da nossa equipe e da metodologia de 
trabalho, estabelecemos as datas de 9 de julho e de 22 de agosto para o campo 
de mapeamento coparticipativo (Figura 10). Reunimos, nas duas datas, as 
presenças alternadas dos irmãos João Batista, Gerson e Nara, para a contação 
das narrativas do território. Para isso, foi utilizado uma imagem de satélite 
(impressão A0), abrangendo a área do quilombo e o entorno, em que foram 
registrados, conforme o desenrolar dos depoimentos, os marcadores territoriais, 
que fundamentam as cartografias contracoloniais apresentadas neste capítulo. 

O conceito de cartografia contracolonial deriva da associação teórico-
metodológica das concepções de Santos (2015) e da construção metodológica 
da cartografia social (ACSELRAD, 2008). Associamos, ao desenvolvimento 
das cartografias, as construções teóricas de marcadores territoriais de Isabel 
Henriques (2003) e os valores afrocivilizatórios dados por Azoilda Trindade 
(2010), que são enunciados pelos entrevistados, ao longo da construção dialógica 

Figura 10 – Trabalho de campo, realizado junto à família Flores. 
Fonte: NEGA (2019)
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dos mapas, resultantes da realização das entrevistas semiestruturadas sobre 
o lugar, sobre as memórias e sobre as trajetórias do entrevistado, em que 
registramos as marcas territoriais da comunidade, com o auxílio de uma imagem 
de satélite. Através do lugar de escuta (FREIRE, 2016), que ocupamos, como 
pesquisadora/es, desenvolvemos, em parceria com as lideranças comunitárias, 
as interpretações e as afirmações sobre os territórios quilombolas, que dão 
origem às cartografias contracoloniais. 

Na cartografia Quilombo da Família Flores: Marcadores Territoriais  (Figura 11), 
são registradas as diversas relações espaciais da família com o território. 
Destacam-se, também, os marcadores antigos de vivência e de memórias da 
infância no território; alguns deles, apagados, pela invasão da Fundação Marista.

[...] A família sempre teve bastante criança e os vizinhos aqui da frente que 
se criaram com a gente vinham também, corriam aqui também, brincavam 
direto. No mato, no arroio, ali no cipó. [...] A gente brincava de trabuco, 
pegava uma taquara mais grossa e umas fininhas, passava por dentro, 
colocava bolinha de cinamomo ali na ponta e estourava” (depoimentos 
pessoais de Geneci de Lourdes Flores, de João Batista da Costa Vasconcelos, 
de William Flores e de Gustavo Flores em entrevista concedida ao NEGA, 
em 09/07/2019)

As memórias revelam as relações da família Flores com o bairro Glória e os 
seus elos com a terra. No território do quilombo, estão guardados os testemunhos, 
deixados pela presença das lavadeiras nas pedras do arroio Cascata2 (Figura 12), 
localizado nos fundos do terreno da família. No passado, as mulheres negras 
escravizadas e libertas lavavam roupas nesse arroio, até o começo do século XX. 
Nesta prática, as pedras do arroio Cascata foram sendo moldadas pela erosão 
mecânica, provocada pelas lavadeiras. 

A relação entre o sagrado e o território se dá pelas ervas cultivadas pela 
família, como a costela-de-adão e a guiné (Figura 13), usadas para banhos e 
para preparações ritualísticas. O cultivo das ervas se faz presente há décadas 
(Figura 14), desde a presença do patriarca Adão, que já cultivava ervas e chás 
na antiga horta do quilombo. Gerson herdou do pai o talento para as curas 
naturais e o conhecimento das ervas, mas comenta que pouco conviveu com 
Adão, que faleceu, quando ele tinha apenas seis anos.

A afirmação territorial do Quilombo da Família Flores expressa nesta 
cartografia representa as memórias, a ancestralidade, a religiosidade e as 
práticas cotidianas de convívio e de cuidado com território. Os marcadores 
representam as resistências resilientes da família, em seus cuidados com 

2 O arroio Cascata também é conhecido como riacho Taquara.
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Figura 12 – Arroio Cascata, cruzando os fundos do território do Quilombo da Família Flores. No destaque, 
uma das pedras, que serviam para as lavadoras lavarem roupas. 
Fonte: NEGA (2019) e acervo de Ariel Rocha de Lima (2020) 

Figura 13 – Costela-de Adão e Guiné. 
Fonte: acervo de Claudia Pires (2019)

o território. Para isso, muitas são as atividades desenvolvidas no território, 
que abrigam a comunidade do bairro Glória e que fortalecem as identidades 
quilombolas (Figuras 15, 16 , 17).



     Figura 11 – Mapa dos Marcadores Territoriais do Quilombo da Família Flores. Fonte: NEGA (2020)
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Figura 14 – Cuidado com o território, pelo 
plantio de ervas. 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)

Figura 15 – Atividade da Frente Quilombola/RS no território dos Flores. 
Fonte: arquivo da Frente Quilombola/RS (2018)
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Figura 17 – Cineclube Bamako, em edição no Quilombo da Família Flores. 
Fonte: acervo de Gabriel Muniz (2019)

Figura 16 – Trabalho de campo das turmas de 9º ano da EMEF Gabriel Obino, para o livro Memórias de 
Trabalho e Não Trabalho Quilombola, organizado por Marcio Meireles Martins. 
Fonte: arquivo da EMEF Gabriel Obino (2019)
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Na cartografia Movimentos Históricos e Fluxos Cotidianos: Quilombo da 
Família Flores (Figura 18), registramos os fluxos de deslocamento dos dias atuais 
e os percursos ancestrais, que levaram a família a construir seu território. Situar 
estes movimentos é uma forma de evidenciar a afirmação territorial, presente 
nas relações com o lugar, com o entorno, com a trajetória da família e com os 
seus vínculos de pertencimento, de territorialidade e de responsabilidade, em 
relação ao território, que reivindicam a legitimidade da ação de usucapião, 
haja vista que a ocupação do território é ininterrupta há mais de quarenta 
anos. Esta ação também se legitima pela reparação geo-histórica, exigida ao 
Estado brasileiro, frente aos crimes de lesa-humanidade, cometidos contra as 
populações negras, durante os períodos colonial e pós-abolição, com as políticas 
de eugenia e de segregações racial e espacial, como é o caso da Lei de Terras, 
de 1850, que impôs profundas restrições, para garantir a propriedade da terra, 
principalmente, para ex-escravizados.

Sobre as trajetórias do passado, João Batista, que veio morar no território, 
quando tinha sete anos nos conta sobre sua relação com o Quilombo dos Alpes 
e o bairro Glória:

[...] Eu nasci lá nos Alpes, nós viemos dali, mas antes fui pra Glória ali em 
cima e, depois que vim pra cá, e aqui eu fiquei. [...] Morei lá na Glória com 
meu vô, Eurico, que era motorista de bonde e que conhecia bem a região. 
Morei com ele e com umas tias, depois é que eu vim pra cá. (depoimento 
pessoal de João Batista da Costa Vasconcelos em entrevista concedida ao 
NEGA, em 09/07/2019)

Se, atualmente, a religiosidade da família se expressa pela presença de 
Gerson, no passado, as memórias do pai Adão evocam sua experiência, como 
curandeiro espiritual, e pelos trabalhos da matriarca Rosalina, filha de Yemanjá. 
Além das manifestações religiosas, que acompanham o histórico da família, as 
manifestações artísticas também integram as relações de convivência, como as 
participações de Geneci em peças de teatro e no cenário musical, através do 
Rap, em que ela expressa, em suas letras, algumas das lutas e das demandas 
da comunidade.

Outro destaque importante recai sobre as ações comunitárias, promovidas 
por Geneci, junto ao Centro Comunitário do Bairro Glória, através do projeto 
de futebol para crianças de cinco a 12 anos, o Geração Tigres (Figura 19). A 
escolinha de futebol, iniciada em 2006, é um projeto desenvolvido por Geneci e 
por outros membros da comunidade do bairro Glória, entusiastas do esporte, em 
seu papel sócio-educador. O projeto atende a crianças do bairro, promovendo 
atividades de integração comunitária, como campeonatos, festas de final de 
ano e dia das crianças. 
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Figura 19 – Time de futebol do 
Projeto Geração Tigres F.C. 
Fonte: Geneci Flores (2020)

Figura 20 – Geneci Flores, 
Jamaika Machado e Sandro Lemos 
na aula pública de 20 de novembro 
de 2019, no Sindicato dos 
Municipários de Porto Alegre.
Fonte: Allas Derivas | 
@derivasjornalismo (2019) 

Figura 21 – Geneci, falando sobre 
os impactos da pandemia de 
Coronavírus no Quilombo Família 
Flores, em protesto, diante da 
prefeitura de Porto Alegre. 
Fonte: Allas Derivas |
@derivasjornalismo (2020) 

[...] A sede da Geração Tigres é ali, mesmo. [...] A gente tenta desenvolver 
um trabalho ali, com eles, no futebol, com campeonatos; a gente participa 
de torneios, fazemos torneios, fazemos festas para as crianças, ali; tudo, 
trabalho social. (depoimento pessoal de Geneci de Lourdes Flores em 
entrevista concedida ao NEGA, em 09/07/2019)

Ao longo das trajetórias de existência e de permanência da família Flores no 
bairro Glória, os sujeitos têm qualificado sua presença no território, através da 
afirmação quilombola, valorizando os saberes ancestrais religiosos, ligados à 
natureza e ao comunitarismo. Militantes da Frente Quilombola do RS, a família 

Flores luta pela titulação definitiva do território, somando-se às lutas 
quilombolas da cidade (Figuras 20 e 21).



   Figura 18 – Mapa dos movimentos históricos e cotidianos do Quilombo da Família Flores. Fonte: NEGA (2020)
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Por fim, na cartografia Quilombo da Família Flores, 1987 (Figura 22), 
apresentamos a perícia fotográfica da presença da comunidade no território 
reivindicado. Na imagem, fornecida pelo Departamento Autônomo de Estradas e 
Rodovias (DAER), podemos acompanhar, no destaque, a localização do Quilombo 
da Família Flores, cujas narrativas da família destacam o Campinho Caveirinha. 
Este marcador não existe mais, pois foi tomado pela Fundação Marista, com o 
esbulho do território quilombola. 

No entanto, Geneci e os irmãos lembram que, no Campinho do Caveira, 
como o lugar também era conhecido, aconteciam os torneios de futebol do 
bairro, e muitas das famílias da Glória e dos bairros vizinhos se reuniam, aos 
finais de semana, para acompanhar as disputas futebolísticas. Considerado uma 
das marcas territoriais das atividades de lazer, não, só, da Família Flores, como 
também, da comunidade do entorno, conforme os registros das memórias do 
bairro Glória (PMPA, 1995), o campinho Caveirinha era conhecido como um dos 
lugares mais importantes de sociabilidade do bairro, em que foram registrados 
mais de dezoito times de futebol. Conforme conta Geneci:

[...] Tinha o campinho, o Caveirinha, que antigamente não tinha tantos 
campos, como tem, agora. [...] Todo mundo jogava, vinha o pessoal do 
morro, o morro todo descia pra jogar. Só perguntar pro pessoal mais velho, 
lá de cima; todo mundo vai conhecer o Caveirinha. [...] Tinha as taquareiras 
do outro lado da rua, as árvores frutíferas, do lado de cá, e o campo ficava 
bem no meio. Tinha umas gramas, lá; o pessoal sentava, trazia a família, 
as crianças ficavam brincando em volta do campo.” (depoimento pessoal 
de Geneci de Lourdes Flores em entrevista concedida ao NEGA, em 
09/07/2019) 
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Figura 22 – Fotografia aérea do Quilombo da Família Flores e do seu entorno, em 1978.
Fonte: NEGA (2020)
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TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo dos 

Flores, fazendo referência ao relatório produzido pelo NEGA, junto à comunidade, 
em 2019. Este relatório também constitui um instrumento técnico, que trata do 
reconhecimento territorial e da afirmação espacial da comunidade no bairro 
Glória, em Porto Alegre (RS). Os dados são oriundos da coleta de informações, 
obtidas no trabalho de campo, e da realização do mapeamento coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas de 
organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente equivocado 
construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, a ser utilizado 
para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações universais, 
dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 4.887/2003, é previsto 
procedimento como este, a fim de compreender as dinâmicas geográficas dos 
vínculos territoriais e a caracterização socioambiental da comunidade estudada, a 
fim de subsidiar o reconhecimento do território quilombola, por parte do Estado.

A identidade e a territorialidade quilombola da família Flores faz-se ativa ao 
longo de quase cinquenta anos e podemos observar essas relações presentes nas 
cartografias contra coloniais dos mapas apresentados neste capítulo. É manifesto 
nas falas das lideranças, o modo de vida, o entendimento sobre o seu passado e 
as construções sociais que os levam a territorializar suas posições sócio-espaciais 
em uma sociedade e em uma cidade altamente segregada e injusta.

Boa parte deste entendimento não advém de espaços formais de educação, 
mas da tradição cultural afro-brasileira, ancorada na oralidade das narrativas 
compartilhadas entre as gerações, que disputam a cidade na luta pela terra 
quilombola. Tradição, essa, que, desde os seus primórdios, constantemente se 
reinventa, para não ser apagada, ainda que comumente criminalizada e expulsa 
para as periferias. De essência pluriétnica, as cidades brasileiras negam o papel 
principal aos povos negro e indígena na tradição territorial. Assim como as demais 
tradições espaciais da capital gaúcha, o Quilombo da Família Flores precisa 
do seu território, para expressar e para perpetuar os valores afrocivilizatórios, 
que animam os laços firmados pela família com o território, fato marcado pela 
religiosidade, pelo comunitarismo, pela ancestralidade e por tantas outras 
práticas cotidianas da comunidade.

Ao final de 2019, a comunidade recebeu a visita de técnicos do INCRA, para dar 
início à elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), 
em um importante passo na regularização fundiária e na titulação do território 
Quilombola (Figura 23). Em 2020, a pandemia do Coronavírus vem apresentando 
as expressões desumanas do racismo estrutural, presente na organização urbana 
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Figura 23 – Reunião com INCRA no Quilombo da Família Flores. 
Fonte: acervo de Luíza Dorneles (2019)

Figura 24 – João Batista, recebendo a vacina contra o novo Coronavírus no território do Quilombo da 
Família Flores 
Fonte: acervo de Luiza Dorneles (2020)
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Figura 25 – Gerson, recebendo a vacina contra o Coronavírus no território do Quilombo da Família Flores 
Fonte: acervo de Luiza Dorneles (2020)

da cidade, e do genocídio, direcionado aos povos tradicionais, impactando 
indígenas e quilombolas, como acontece, historicamente, em Porto Alegre. 
Apesar dessas ações de desestruturação territorial, a comunidade segue nos 
cuidados com o seu bem-viver, mantendo as atividades de ações comunitárias 
e as suas redes de apoio, para o enfrentamento da pandemia (Figuras 24 e 25).
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CONVERSANDO SOBRE O QUE 
ESTAMOS APRENDENDO…
I. Proposta para atividades pedagógicas: 

1. Temática: O Quilombo dos Flores: 
história e identidade.

• Objetivos: 

- Conhecer aspectos da cultura e da 
história do Quilombo dos Flores;

- Valorizar os saberes tradicionais e a 
identidade quilombola.

• Atividade: 

O Quilombo da Família Flores está 
localizado no bairro Glória, na zona Sul da 
cidade de Porto Alegre. Rosalina da Costa 
Vasconcelos, a matriarca, mudou-se, em 1975, com seu pai e com três de seus 
cinco filhos, para o território atual do Quilombo da Família Flores.

2. Tarefa 1

Em cada família, existem histórias e práticas, que, muitas vezes, pensamos 
serem universais, mas não são, pois não ocorrem em outras famílias. Vamos 
propor, então, uma breve pesquisa sobre essas práticas familiares, utilizando, 
como instrumento, entrevistas com os anciões (pessoas mais velhas, como os 
nossos pais e avós). Entreviste seus responsáveis e/ou outros parentes mais 
velhos (pais, avós, tios, etc.). Seguem sugestões de perguntas. Ouça tudo, anote, 
veja fotos, observe bem e, se possível, grave a conversa.

Perguntas:

a) Como você chegou a esse bairro? Desde quando você vive aqui?

b) Onde você vivia na infância? Como foi a sua infância? Você brincava de quê?

c) Quem eram os seus pais? E seus avós? Quais eram os seus nomes? O que 
faziam? De onde vieram?

d) Existe alguma receita que seja tradicional em sua família? Pode ser um prato 
culinário, um remédio caseiro, uma bebida, etc. 
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e) Existe alguma atividade que seja tradicional em sua família? Pode ser uma 
festa, uma piada interna, uma reunião, uma dança, um esporte, um instrumento, 
um canto, um lazer, uma prática, etc.

3. Tarefa 2

Pesquise e responda:

a) Há aproximadamente quantos anos se dá a vivência quilombola da Família 
Flores no seu território?

b) De onde são as origens territoriais da matriarca Rosalina?

c) Qual a razão do nome Quilombo Flores? 

d) Quais são as duas principais lideranças da comunidade?

e) Cite alguns conflitos que você acredita serem comuns às outras comunidades 
quilombolas da cidade de Porto Alegre: 
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DA FAMÍLIA LEMOS
O Quilombo da Família Lemos é a sétima comunidade quilombola de Porto 

Alegre a se autorreconhecer. Esse território quilombola está localizado na zona 
Sul, na Av. Padre Cacique, 1250, no bairro Santa Tereza, próximo à orla do lago 
Guaíba (Figura 1). 

A Família Lemos se formou da união de Délzia Gonçalves de Lemos e Jorge 
Alberto Rocha de Lemos (Figura 2) e eles tiveram seis filhos. Inicialmente, o 
casal se instalou no Passo da Batalha, na divisa entre os municípios de Viamão 
e de Porto Alegre, porém, no início da década de 1960, Jorge passou a trabalhar 
como zelador no Asilo Padre Cacique, distante 18,5 km do lugar, em que a 
família morava. 

Na época, o final da linha do bonde ficava na Igreja Menino Deus e, do final 
da linha, Seu Jorge tinha que se deslocar diariamente 2 km a pé, para chegar ao 
trabalho. Assim, por volta de 1964, a família passou a ocupar o atual território 
quilombola. Situado entre os terrenos do asilo Padre Cacique e da Fundação 
de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (FASE), na época da 
chegada da família, o terreno não era reclamado por nenhuma das instituições.

A mudança para as proximidades do trabalho facilitou o deslocamento de 
Jorge e também permitiu que D. Delzia arranjasse emprego na mesma instituição. 
Delzia e Jorge trabalharam no asilo por 35 e por 44 anos, respectivamente. Em 
1964, chegaram no território quilombola, além do casal Delzia e Jorge, os cinco 
filhos e a matriarca, Vó Anna Julia (Figura 3), mãe de Delzia. O 6° filho, Sandro 
Gonçalves Lemos (Figura 4), nasceu quando a família já estava instalada na 
Avenida Padre Cacique. Atualmente, Sandro tem 46 anos e é a prova viva da 
ocupação ininterrupta do território pela família Lemos (Figuras 5 e 6).

A primeira casa da família era uma peça simples, erguida pelos pais e pela 
avó, e contava com um quarto para os seis filhos e a avó e outro para o casal. 
Com o tempo, a família foi fazendo melhorias no lugar. As principais melhorias 
foram o aumento da casa da família (Figura 7) e o desenvolvimento de obras de 
escoamento da água que verte do morro Santa Teresa em dias de chuvarada. 
Dessas obras, originaram-se dois canais de drenagem: um, próximo à casa 
principal e outro, mais acima, em direção à encosta, próximo aos limites do 
terreno.

A Vó Julica, como era conhecida D. Anna Júlia, possuía muitos conhecimentos 
sobre o uso de ervas e de medicinas naturais. A relação de territorialidade 
da família Lemos e suas raízes quilombolas se consolidam na Avenida Padre 
Cacique, através das práticas e das vivências espaciais no trato com a terra, que 
são herdadas da família da matriarca Delzia Gonçalves Lemos. Délzia é natural 
do município de Canguçu (Figura 8) e possui vínculos familiares e culturais 
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Figura 1 – Mapa de localização do Quilombo da Família Lemos no bairro Santa Tereza, Porto Alegre. 
Fonte: NEGA (2021)

Figura 2 – Délzia Gonçalves de Lemos e Jorge 
Alberto Rocha de Lemos, pais de Sandro e de 
Valéria. 
Fonte: arquivo da família Lemos (s/d)
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Figura 3 – Anna Júlia Ribeiro Gonçalves, a Vó Julica, em 
sua casa, no território quilombola. 
Fonte: acervo da Família Lemos (s/d)

Figura 4 – Sandro Gonçalves Lemos no território do Quilombo da Família Lemos. Aos 
6 anos, em 1981, e aos 44, em 2019, segurando a certificação de autorreconhecimento, 
emitida pela Fundação Cultural Palmares. 
Fontes: acervo da família Lemos (1981) e acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)
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atrelados ao Quilombo do Maçambique (Figura 9), comunidade quilombola 
rural, certificada pela Fundação Cultural Palmares, em 2009 (OLIVEIRA; 
RUBERT, 2011). A Vó Julica e sua mãe, D. Maria Rita Ribeiro, estão enterradas 
no cemitério da família, em Canguçu, no território do Quilombo de Maçambique. 
A ancestralidade quilombola da família Lemos se manifesta, antes, mesmo, da 
chegada da família a Porto Alegre.

Com o falecimento de Jorge, em 2008, a família passa a ter seu território 
ameaçado. Assim, em 2009, tem início às primeiras tentativas de reintegração de 
posse, movidas pelo Asilo Padre Cacique. A manifestação mais grave do pedido 
de reintegração de posse aconteceu no final de 2018. No dia 7 de novembro 
de 2018, (Figura 10) teve início um cerco sobre o território, que durou mais de 
15 dias. A família resistiu, aquilombada entre barricadas (Figuras 11, 12 e 13).

O cerco, gerado pelo pedido de reintegração de posse, movido pelo Asilo 
Padre Cacique em 7 de dezembro de 2018 foi suspenso no mesmo dia, por 
ocorrer de forma ilícita, pois não respeitava a presença da Defensoria da União 
e não incluía um plano de ação e de acolhimento das famílias do espaço. No dia 
12 de novembro de 2018, houve a emissão da certidão da Fundação Cultural 
Palmares, que atesta o autorreconhecimento quilombola da comunidade. Assim, 
em 20 de novembro de 2018, a 17ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre 
julgou que qualquer ação movida contra ou pelo Quilombo da Família Lemos 
deve tramitar em âmbito federal, junto aos órgãos e às instâncias responsáveis 
pelas questões quilombolas (Figura 14). 

Em 2020, durante a pandemia de Coronavírus, a família Lemos é acossada, 
novamente, com uma tentativa de remoção, acionada pelo Asilo Padre Cacique. 
A ação foi freada, através de decisão do Tribunal Regional Federal (TRF-4), haja 
vista que os estudos demarcatórios, realizados pelo INCRA, não foram concluídos 
e estão paralisados, devido à suspensão de atividades, acarretada pela pandemia. 
Apesar dos constantes ataques, o Quilombo da Família Lemos resiste. 

Na Espiral das resistências do Quilombo da Família Lemos (Figura 15), 
apresentamos o registro de importantes marcos históricos do percurso da família 
Lemos, incluindo a conquista da certidão de autorreconhecimento, emitida 
pela Fundação Cultural Palmares, em 2018, e as lutas atuais de permanência 
no território.
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Figura 5 – Árvore genealógica da família Lemos. 
Fonte: NEGA (2019)
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Figura 6 – Família Lemos e apoiadores na luta quilombola, em 2018.
Fonte: arquivo da Frente Quilombola RS (2018)

Figura 7 – Pátio do quilombo. À esquerda, a Quilomboteca, construída para difundir os saberes 
quilombolas, e, à direita, a casa da família, construída pela avó Anna Julia e pelos pais Jorge e Delzia 
Lemos. 
Fonte: Ariel Rocha de Lima (2020)
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Figura 8 – Mapa da Diáspora da Família Lemos no Rio Grande do Sul. 
Fonte: NEGA (2021)

Figura 9 – À esquerda, casa de pau a pique no território do Quilombo de Maçambique, em Canguçu (RS); à 
direita, túmulos do cemitério do Quilombo de Maçambique. 
Fonte: Oliveira e Rubert (2011)
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Figura 11 – Barricadas quilombolas, instaladas pela comunidade, durante o 
processo de reintegração de posse. 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)

Figura 10 – Registro da tentativa de reintegração de posse, em 07 de novembro de 2018. 
Fonte: arquivo da Frente Quilombola RS (2018)
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Figura 13 – Durante a noite, a família e os parceiros faziam vigília. 
Fonte: arquivo da família Lemos (2018)

Figura 12 – Durante o cerco, foram organizadas atividades culturais, apoiadas pela Frente Quilombola 
do RS, pelas demais comunidades quilombolas da cidade e por parceiros dos movimentos sociais. 
Fonte: arquivo da família Lemos (2018)



294

Quilombo da família Lemos

N

S

LO

Figura 15 – Espiral da Resistência do Quilombo da Família Lemos. 
Fonte: NEGA e Sandro Lemos (2021). Ilustração: Gabriel Muniz (2021)

S
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Figura 14 – Mobilização da família Lemos e de seus parceiros em frente ao Foro Central. 
Fonte: arquivo da família Lemos (2018)

CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO DA FAMÍLIA 
LEMOS

O processo de mapeamento coparticipativo, para o desenvolvimento das 
cartografias contracoloniais do Quilombo da Família Lemos, ocorreu em três 
momentos. O primeiro trabalho de campo aconteceu em 16 de novembro de 
2018, no qual fomos recebidos por Sandra Valéria Lemos Barbosa e por Sandro 
Gonçalves de Lemos. Neste primeiro encontro, foram registrados os depoimentos 
dos irmãos em uma imagem de satélite, abrangendo o território do quilombo 
e o seu entorno (Figura 16). Houve, também, a captação de pontos geodésicos 
e registros fotográficos. 

O segundo momento foi o levantamento de imagens aéreas, através do uso 
de drones, o que aconteceu em 19 de novembro de 2018. O levantamento foi 
conduzido pelo geógrafo Éder Rodrigues (da UFRGS) e resultou nas ortofotos 
(fotografias aéreas), que compõem as cartografias dos marcadores territoriais 
e dos movimentos históricos e cotidianos deste capítulo. 

O último trabalho de campo aconteceu em 28 de fevereiro de 2020, no 
qual contamos com Sandro Lemos, para a revisão do material, feito a partir 
do primeiro campo, bem como para a coleta de novos pontos geodésicos e de 
registros fotográficos.
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Figura 16 – Trabalho de campo, realizado junto à família Lemos. 
Fonte: acervo de Cláudia Pires (2018)

O conceito de cartografia contracolonial deriva da associação teórico-
metodológica das concepções de Santos (2015) e da construção metodológica 
da cartografia social (ACSELRAD, 2008). Associamos, ao desenvolvimento 
das cartografias, as construções teóricas de marcadores territoriais de Isabel 
Henriques (2003) e os valores afrocivilizatórios dados por Azoilda Trindade 
(2010), que são enunciados pelos entrevistados, ao longo da construção dialógica 
dos mapas, resultantes da realização das entrevistas semiestruturadas sobre 
o lugar, sobre as memórias e sobre as trajetórias do entrevistado, em que 
registramos as marcas territoriais da comunidade, com o auxílio de uma imagem 
de satélite. Através do lugar de escuta (FREIRE, 2016), que ocupamos, como 
pesquisadora/es, desenvolvemos, em parceria com as lideranças comunitárias, 
as interpretações e as afirmações sobre os territórios quilombolas, que dão 
origem às cartografias contracoloniais. 

Na cartografia Quilombo da Família Lemos: Marcadores Territoriais 
(Figura 17), são apresentadas as diversas relações da família com o território 
quilombola. Passando por marcadores antigos, até os cotidianos atuais, esses 
registros fazem parte das memórias e da presença do Quilombo da Família 
Lemos na cidade de Porto Alegre.
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Valéria conta que chegou ao território quilombola, quando tinha cinco anos. 
Ela acompanhou as transformações realizadas pela família no transcorrer dos 
anos. Segundo os irmãos, anualmente eram feitas reformas e melhorias na casa 
da família, até 2008, quando Seu Jorge veio a falecer. Com a morte do pai, a 
direção do Asilo Padre Cacique tomou medidas, sem sucesso, para expulsá-los 
do território, as quais acabaram coibindo as reformas de manutenção. 

Valéria e Sandro também nos contam sobre as memórias, relacionadas à 
criação de animais e às antigas plantações de milho, de verduras, de chás e 
de frutas de diversas variedades1, que faziam parte da presença da família no 
território. As árvores e as diversas plantas permanecem no território, até hoje 
(Figura 18).

[...] mato sempre existiu; o pai veio pra cá, ele foi limpando, para poder 
plantar, para poder criar porco, galinha. [...] para lá, tudo era plantação de 
milho; isso é uma lembrança que a gente brincava muito com as bonequinhas 
de milho, a gente fazia boneca de milho. (depoimentos pessoais de Sandra 
Valéria Lemos Barbosa e de Sandro Gonçalves de Lemos em entrevista 
concedida ao NEGA, em 16/11/2018)

A criação de porcos e de galinhas, além da plantação de milho, de verduras e 
de frutas de todos os tipos, sempre fez parte da presença da família no território. 
Quem organizava as culturas era o Seu Jorge, da mesma forma que a avó Anna 
Julia cultivava ervas e medicinas naturais, desenvolvendo todo o tipo de cura 
para a família, através de benzeduras e de receitas caseiras. Valéria traz o exemplo 
da alergia, que ela tinha da árvore de Aroeira, que havia no pátio, da qual foi 
curada, ainda pequena, pela Vó, que a fez aspirar os vapores das essências desta 
mesma árvore.

As pressões exercidas pelo Asilo Padre Cacique, em 2018, e posteriormente, 
em 2020, para a reintegração de posse, geraram uma efervescência vigilante, 
que possibilitou a realização de atividades de formação e de fortalecimento do 
território e das identidades quilombolas. Assim, foram retomadas a horta da 
família (Figura 19), e se consolidou a Quilomboteca Delzia Gonçalves Lemos, 
cujo nome é uma homenagem à mãe de Sandro e de Valéria (Figura 20). 

Na cartografia dos Movimentos históricos e cotidianos do Quilombo da 
Família Lemos (Figura 21), estão registrados alguns dos deslocamentos principais 
da família Lemos. No passado, os trabalhos de Delzia e de Jorge no Asilo Padre 

1 Cultivavam: ameixa (amarela, grande, e roxa e rosa, pequenas), uvas (roxa, rosa e branca), pera, abacate, 
manga, melancia, figo, alface, beterraba, aipim, milho, além de gérberas e de outros tipos de flores, e chás, 
como hortelã e funcho.



  Figura 17 – Mapa dos Marcadores Territoriais do Quilombo da Família Lemos. Fonte: NEGA (2020)
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Cacique evidenciavam os vínculos da família com o entorno e as suas relações 
de pertencimento e de responsabilidade com o território.

Os irmãos contam que, no passado, os limites do lago Guaíba vinham até 
metade da pista da Av. Padre Cacique, espaço que, hoje, encontra-se aterrado. 
Na infância, a família costumava nadar no lago, chegando, inclusive, a perder 
um primo, afogado, antes do início das obras de construção do Estádio Beira-
Rio (1959-1969) (Figura 22). Comentam, também, sobre o convívio com a 
comunidade de moradores dos funcionários da Fundação de Atendimento 
Socioeducativo do Rio Grande do Sul (FASE), localizada do outro lado do prédio 
da casa de detenção. 

Sobre a entrada da casa, os irmãos relatam que, primeiramente, localizava-
se onde, hoje, está instalada a revendedora de carros Panambra. Quando a 
família chegou ao território, na década de 1960, não havia nada no lugar, de 
modo o espaço que era muito usado, para jogar futebol e para brincar, pelos 
irmãos e pela família, antes do nascimento de Sandro. Depois, vieram os postos 
de gasolina: primeiro, como Esso, e, depois, como Petrobras. Nessa época, a 
entrada do território se dava, atravessando o posto e subindo uma escadaria de 
pedra, construída pela família, cercada por um portão de ferro. Com a vinda da 
revendedora de carros Panambra, por volta de 2016, esta entrada foi fechada 
e o acesso à casa passou a acontecer por uma entrada lateral, através de um 
corredor (Figura 23) e de uma escadaria de metal, construída pela Panambra. 
Esse corredor é fechado por um portão de garagem, que dá acesso à rua e que 
contém um mural, com o nome e com o número do endereço da comunidade 
(Figura 24). 

Por fim, na cartografia Quilombo da Família Lemos, 1982 (Figura 25), 
elaboramos o mapa de perícia, que grafa, na fotografia aérea de 1982, fornecida 
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade 
(SMAMUS), os registros da ocupação territorial do Quilombo da Família Lemos 
há mais de quarenta anos, conforme evidenciam as narrativas de Valéria e 
de Sandro. Acerca das cartografias de perícia como afirmação territorial das 
comunidades, enquanto uma prova de suas presenças no território anterior ao 
marco temporal, cabe um destaque metodológico importante: essa modalidade 
de mapear se originou, a partir das necessidades e do território do Quilombo da 
Família Lemos, através de um encontro, no território quilombola, entre Sandro 
Lemos, o advogado da Frente Quilombola do RS Onir Araújo, o professor e 
geógrafo Rafael Sanzio e as geógrafas Cláudia Pires e Lara Bitencourt (do NEGA) 
em 29 de agosto de 2019, concebendo-se a metodologia dos mapas de perícia, 
que compõem essa obra.
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Figura 18 – À esquerda, o abacateiro, plantado pelos pais de Sandro e de Valéria; ao centro, acima, a 
bergamoteira, e, abaixo, a horta comunitária, cultivada pela família; à direita, o taquaral, cultivado pelos pais 
de Sandro e de Valéria. 
Fonte: NEGA (2020)

Figura 19 – Manutenção da horta familiar, desenvolvida 
com o apoio dos parceiros dos movimentos sociais 
quilombolas e dos direitos humanos. 
Fonte: arquivo da família Lemos (2020)



  Figura 21 – Mapa dos Movimentos Históricos e Cotidianos do Quilombo da Família Lemos. Fonte: NEGA (2020).
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Figura 22 – Registro das obras de 
construção do Estádio Beira-Rio, 
na década de 1960.
Fonte: arquivo do Sport Clube 
Internacional (2020)

Figura 23 – Muro do corredor 
de entrada atual do quilombo e, 
também, limite lateral, que faz 
divisa com a Fundação. 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de 
Lima (2020)

Figura 20 – Quilomboteca Delzia 
Gonçalves Lemos. 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de 
Lima (2020)
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Figura 24 – Portão de entrada do 
território do Quilombo da Família 
Lemos. 
Fonte: acervo de Ariel Rocha de 
Lima (2020)

Cada comunidade quilombola, seja urbana, seja rural, possui características 
únicas, que desafiam a desenvolver metodologias próprias para o seu mapeamento. 
Contudo, os conflitos, que envolvem os territórios quilombolas, assemelham-se 
muito, pois estão marcados pelos racismos estrutural e espacial, que fundamentam 
a construção socioespacial brasileira. A tese do marco temporal é uma delas, 
e consiste em um questionamento da legitimidade do Decreto nº 4.887/2003, 
propondo que sejam consideradas áreas quilombolas e indígenas, aptas à 
demarcação, apenas as ocupadas antes da publicação da Constituição Federal 
de 1988. Assim, todos os territórios, reivindicados após esta data, são excluídos 
do pleito pela demarcação. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF), 
responsável por validar ou não a tese do Marco Temporal, ainda não chegou a 
um consenso, em relação à redação desta Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI), contudo a ameaça paira sobre os territórios quilombolas e indígenas e 
demonstra, mais uma vez, a face racista do Estado brasileiro. 

Assim, as cartografias de perícia têm o objetivo político de registrar a ocupação 
dos territórios quilombolas, grafando, nos instrumentos fornecidos pelo próprio 
Estado, as marcas das ocupações quilombolas, anteriores à Constituição Federal 
de 1988. A partir dos depoimentos de Sandro e de Valéria Lemos, foi possível 
traçar, na imagem de 1982, os antigos usos do terreno, como as antigas roças e o 
pomar, além da primeira entrada para o território quilombola da família Lemos.
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Figura 25 – Fotografia aérea do Quilombo da Família Lemos e de seu entorno, em 1982. 
Fonte: NEGA (2020)
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TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo da 

Família Lemos, fazendo referência ao relatório produzido pelo NEGA, junto à 
comunidade, em 2018/2020, que constitui, também, um instrumento técnico, 
que trata do reconhecimento territorial e da afirmação espacial da comunidade 
no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre (RS). Os dados são oriundos da coleta 
de informações, obtidas no trabalho de campo, e da realização do mapeamento 
coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas de 
organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente equivocado 
construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, a ser utilizado 
para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações universais, 
dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 4.887/2003, é previsto 
procedimento como este, a fim de compreender as dinâmicas geográficas dos 
vínculos territoriais e a caracterização socioambiental da comunidade estudada, a 
fim de subsidiar o reconhecimento do território quilombola, por parte do Estado.

Ainda que as particularidades de cada território nos provoquem a engendrar 
instrumentos de representação próprios, a partir do Quilombo da Família Lemos, 
foi possível desenvolver a metodologia das cartografias de perícia, que compõem 
essa obra, que nos alertam para as semelhanças entre os conflitos de terra, que 
envolvem todas as comunidades quilombolas de Porto Alegre e do país. No 
entanto, a permanente vigilância dos quilombolas e de seus parceiros anima a 
resistência às segregações socioespaciais, promovidas pelo Estado, fomentando 
as ações por reparação geo-histórica pelos crimes de lesa-humanidade, que 
vitimam as populações indígenas e quilombolas brasileiras (Figura 26).

Em 2020, durante a pandemia do Coronavírus, as ações do Asilo Padre Cacique 
continuaram ameaçando a comunidade, com a tomada do seu território. Os 
quilombolas enfrentaram a ameaça de reintegração de posse em plena pandemia, 
a partir de uma decisão judicial contrária à Família Lemos, que determinou sua 
retirada, mesmo estando determinado, pela própria justiça, que o INCRA deva 
concluir os estudos demarcatórios da área da comunidade. 

A comunidade passa por grandes enfrentamentos, sob o risco de perder seu 
território, demonstrando uma das expressões desumanas do racismo estrutural, 
presente na organização urbana da cidade, e do genocídio, direcionado aos 
povos tradicionais, impactando indígenas e quilombolas, como historicamente 
acontece em Porto Alegre. Apesar dessas ações de desestruturação territorial, 
a comunidade segue nos cuidados com o seu bem-viver, mantendo hortas 
comunitárias e redes de apoio, para enfrentamento da pandemia do Coronavírus.
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Figura 26 – Lideranças quilombolas e apoiadores da causa no seminário da Frente Quilombola do RS, 
realizado no território do Quilombo da Família Lemos em abril de 2019. 
Fonte: arquivo da família Lemos (2019)

Na Figura 27, acompanhamos o registro de vacinação da família contra 
o Coronavírus. A conquista da vacinação prioritária, pelas comunidades 
quilombolas, deu-se por via judicial, porém, com o apoio de movimentos sociais 
e com a auto-organização dos territórios, que fizeram valer a Lei nº 14.021/2020, 
que reconhece as necessidades especiais das comunidades tradicionais, frente 
à pandemia.

Figura 27 – Família Lemos imunizada, após vacinação contra o Coronavírus. 
Fonte: arquivo da família Lemos (2021)
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CONVERSANDO SOBRE O QUE 
ESTAMOS APRENDENDO…

I. Proposta para atividades 
pedagógicas: 

1. Temática: O Quilombo dos Lemos: 
história e identidade.

2. Objetivos: 

- Conhecer aspectos da cultura e da 
história do Quilombo dos Lemos;

- Valorizar os saberes tradicionais e 
a identidade quilombola.

3. Atividade:

1. O Quilombo da Família Lemos é uma das nove comunidades quilombolas 
urbanas de Porto Alegre e fica localizada na zona Sul da cidade, no bairro Santa 
Tereza, próximo à orla do lago Guaíba e ao Estádio de Futebol José Pinheiro Borda 
(Beira-Rio). O Quilombo Lemos foi a sétima comunidade a se autorreconhecer 
como comunidade quilombola na capital gaúcha.

Pesquise e responda:

a) Qual é o principal conflito territorial do Quilombo dos Lemos? Na sua opinião, 
qual seria a solução para eles?

b) Cite alguns marcadores territoriais cartografados no Quilombo dos Lemos.

c) Cite alguns aspectos culturais do Quilombo dos Lemos.

d) Quais são as modificações, que ocorreram no entorno do Quilombo dos 
Lemos, nas últimas décadas?

e) Quais são as instituições, que, atualmente, fazem limite com o território do 
Quilombo dos Lemos?

f ) Que ações foram realizadas, pela comunidade do Quilombo dos Lemos, 
para se consolidar no território e por que elas são importantes para o território 
quilombola?
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DA FAMÍLIA DE OURO
O Quilombo Família de Ouro Ylê de Oxum e Ossanha é a oitava comunidade 

quilombola de Porto Alegre a se autorreconhecer. Esta é, também, uma 
comunidade de tradição religiosa de matriz africana e está situada na Vila MAPA, 
na parada 4 do bairro Lomba do Pinheiro (Figura 1). Atualmente, há mais de 80 
famílias irmanadas, através de vínculos espirituais e de parentesco. O Núcleo de 
Estudos Geografia e Ambiente (NEGA/UFRGS), através da mediação da Frente 
Quilombola do RS, entrou em contato com Patrícia de Lourdes Peres da Rosa, 
liderança quilombola, para a realização da cartografia social da comunidade 
do Quilombo da Família de Ouro. 

Patrícia de Lourdes Peres da Costa, a Mãe Paty (Figura 2), é a principal 
representante política e espiritual da comunidade. Mãe Paty é a matriarca do 
Ylê de Oxum e Ossanha, que segue a tradição religiosa africanista e umbandista, 
cultivada em sua família por gerações. 

Sobre a tradição religiosa da família (Figura 3), Patrícia destaca que: 

A minha bisavó aprontou a minha avó, a minha avó aprontou a minha 
mãe, a minha mãe me aprontou, e agora eu aprontei as minhas irmãs e as 
minhas filhas. (depoimento pessoal de Patrícia de Lourdes Peres da Costa 
em entrevista concedida ao NEGA, em 29/09/2020)

Assim, as histórias do Quilombo Família de Ouro (Figuras 4 e 5) atravessam 
gerações e estão conectadas para além dos laços consanguíneos. Através da 
tradição religiosa, são expressas as heranças, que remontam ao tempo da bisavó 
Maria, a preta velha Maria da Conga, que, na década de 1940, tinha uma grande 
e forte terreira na Rua Paulino Azurenha, no bairro Partenon.

Em dado momento, essa terreira passou a ser organizada por uma associação, 
que contava com as presenças do então prefeito da cidade e do diretor-geral 
da Santa Casa. Com a morte da bisavó Maria no começo da década de 1960, 
sua filha, a avó Ruth Ribeiro Pereira, foi expulsa da terreira, sem direito a nada, 
pois, na época, por ser muito nova, não participava da diretoria da associação. 
Ruth ficou um tempo, morando com uma parte da família, que vivia no bairro 
Teresópolis, e, depois, voltou para Cruz Alta, município de origem da família, 
retornando a Porto Alegre e se instalando na parada 4 da Lomba do Pinheiro 
(Figura 6), em terreno doado por um fazendeiro de Cruz Alta, que possuía terras 
na Lomba e que queria um casamento. O fazendeiro prometeu que doaria 
um terreno na Lomba do Pinheiro a Ruth, avó de Mãe Paty, se o pai Ogum lhe 
concedesse um casamento. Assim se iniciou a história do Quilombo Família 
de Ouro no território e na comunidade da vila MAPA, na parada 4 do bairro 
Lomba do Pinheiro. 
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Figura 1 – Mapa de localização do Quilombo Família de Ouro em Porto Alegre 
Fonte: NEGA (2021)

Figura 2 – Mãe Paty de Oxum 
Fonte: arquivo do Quilombo de Ouro (2020)
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A Lomba do Pinheiro é um dos maiores bairros de Porto Alegre em extensão, 
e se encontra na divisa da cidade com o município de Viamão. Criado em 1959, 
sua configuração é fruto das políticas de remoções das populações negras e 
periféricas dos territórios da Ilhota, do Rio Branco e do Mont’Serrat, a partir da 
década de 1960, e do encontro destas populações com os proprietários rurais, 
que possuíam terras no bairro. 

A Lomba do Pinheiro possui uma grande diversidade territorial. Além 
de apresentar a relação urbana e rural, há a presença da Aldeia Indígena 
Anhetenguá – Comunidade Mbyá-Guarani, que reúne em torno de 16 famílias. 
Hoje, a chamada Av. do Trabalhador ou João de Oliveira Remião integra o seu 
espaço com a mobilidade e com fluidez, que a cidade produziu e que continua 
produzindo. O adensamento populacional e a expansão urbana decorrem da 
divisão de glebas rurais em lotes, de menores dimensões. A ocupação urbana 
se deu nas linhas de cumeada das colinas, cujas declividades favoreciam à 
urbanização. A vila Esmeralda, instalada na Lomba do Pinheiro, em 1954, é 
considerada o mais antigo assentamento do bairro. Entretanto, a ocupação 
mais intensiva se consolidou apenas no início da década de 1970, com a 
implantação de vários núcleos habitacionais, dos quais destacamos a Vila 
MAPA (Figura 7). 

Figura 3 – Mãe Paty e sua filha, Andriele da Rosa Martins. 
Fonte: acervo de Dayanne Santos (2020)
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A população da Lomba do Pinheiro está associada aos processos migratórios 
internos de Porto Alegre, em virtude da especulação imobiliária do centro da 
cidade e do racismo estrutural urbano, imposto pelos processos de higienização, 
aplicados ao desenvolvimento socioespacial, gerando preços muitos altos, tanto 
para aluguel quanto para aquisição da casa própria. Logo, destacamos que o 
bairro acolheu as migrações, provindas de outros municípios do Rio Grande 
do Sul, no período da década de 1960, pois as pessoas viam, na cidade, uma 
melhor maneira de viver, através das oportunidades de serviços. 

Conforme Freire (2000), na área da atual Vila MAPA se localizava uma 
grande propriedade rural, que pertencia à família de Maria Amália Almayde. 
Na década de 1940, os novos proprietários dividiram a terra em lotes. O poder 
público municipal, projetando alocar famílias, oriundas das remoções da região 
central de Porto Alegre, desapropriou o terreno, para abrigar os novos moradores. 
Conforme o autor, nesse momento (1964), o Movimento Assistencial de Porto 
Alegre (MAPA), cuja sigla originou o nome da vila, que foi criada, contendo 
unidades habitacionais de madeira, com tamanho de 2,5 metros x 5,5 metros. 

Desde o seu surgimento, a comunidade começou a crescer, em decorrência 
do processo das remoções, sobretudo, da população negra da região central 
da cidade, e das migrações, provocadas pelo êxodo rural. Conforme os relatos 
dos primeiros moradores, na obra Memórias dos Bairros – Lomba do Pinheiro 
(FREIRE, 2000), o início foi repleto de dificuldades, pois a água era obtida pelo 
abastecimento de caminhões-pipa ou em poços artesianos, assim como também 
não havia luz. Com o passar dos anos, as lutas por melhorias na infraestrutura 
foram se ampliando e, ainda que existam muitas dificuldades, são apresentadas 
qualificações dos espaços, através de equipamentos públicos, como escolas, 
unidades básicas de atendimento à saúde e transporte.

Patrícia nos conta que a família é uma das fundadoras da Escola de Samba 
Unidos da Vila MAPA (Figura 8), com a qual ainda mantém estreitas relações. 
Além disso, a partir da sua terreira, Ylê de Oxum e Ossanhas (Figura 9), são 
desenvolvidas atividades comunitárias, como o Teatro dos Orixás, espetáculo 
que é regularmente apresentado na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Heitor Villa-Lobos (Figura 10), escola em que todas as gerações da Família de 
Ouro nascidas na Vila Mapa estudaram ou estudam. 

O espaço do Ylê de Oxum de Ossanha abrigou a terreira de sua mãe carnal, 
Mara de Fátima Peres da Rosa, e, há mais de 15 anos, abre sua casa de religião. 
Durante as reformas no terreno, foram descobertos túneis, que, segundo os 
moradores da região, vinham das senzalas (Figura 11), nas quais, no passado, os 
estancieiros da região mantinham sujeitos negros e indígenas escravizados. Os 
túneis, segundo Patrícia, eram usados como rotas de fugas destas populações, 
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Figura 4 – Árvore genealógica da família de Ouro 
Fonte: NEGA (2020)
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Figura 5 – Família de Ouro 
Fonte: arquivo do Quilombo de Ouro (s/d)

Figura 6 – Mapa da diáspora da Família de Ouro pelo Rio Grande do Sul 
Fonte: NEGA (2020)
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que tanto sofreram, mas que também muito trabalharam na construção do 
bairro Lomba do Pinheiro e da cidade. Contudo, não há mais resquícios destas 
passagens, que foram aterradas, durante as reformas do Ylê.

O Quilombo Família de Ouro é representado pela terreira. Intelectuais, 
como Muniz Sodré (2002) e Abdias do Nascimento (2019), declararam, em seus 
estudos, o papel das terreiras na preservação das identidades negras, ao longo 
da formação socioterritorial brasileira, justificando o papel das terreiras, como 
espaços seguros, encontrados pelos povos transplantados, para a manutenção 
de suas tradições e culturas. Contudo, essa segurança é relativa, pois, quando 
ocorre pela afinidade de crenças e de práticas entre os filhos da religião, possibilita 
a manifestação do sagrado, mas, quando se dá em conflito com as leituras 
preconceituosas do Estado e da sociedade, expõe as várias faces do racismo e 
da intolerância religiosa (Figura 12). 

Na Espiral das Resistências do Quilombo de Ouro (Figura 13), apresentamos 
o registro de importantes marcos históricos do percurso da família de Ouro.

Figura 7 – Vista geral da Vila MAPA. No alto, está a caixa d’água, referência espacial 
aos habitantes. 
Fonte: Freire et al. (2000)
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Figura 8 – Quadra de samba da Unidos da Vila MAPA. 
Fonte: acervo de Dayanne dos Santos (2020)

Figura 9 – Teatro dos Orixás, durante a II Assembleia dos Povos. 
Fonte: Allas Derivas | @derivasjornalismo (2018)
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Figura 10 – EMEF Heitor Villa-Lobos. 
Fonte: NEGA (2020)

Figura 11 – Ruínas de uma senzala na Lomba do Pinheiro, local de onde, acredita-se, saiam os 
túneis encontrados nas fundações do terreno do Ylê de Mãe Paty 
Fonte: acervo de Luiz Fonte (2012)
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   Figura 12 – Mãe Paty e seus filhos de santo, em protesto contra a privatização do Mercado Público  
   de Porto Alegre, importante ponto da tradição africanista de Porto Alegre 
   Fonte: arquivo do Quilombo Família de Ouro (2020)
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Figura 13 – Espiral das Resistências do Quilombo Família de Ouro 
Fonte: NEGA e Patrícia de Loures Peres da Rosa (2020). Ilustração: Gabriel Muniz (2021)
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Figura 14 – Entrevista com as mulheres da Família de Ouro. 
Fonte: NEGA (2020)

CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO 
DA FAMÍLIA DE OURO

No dia 29 de setembro de 2020, realizamos o trabalho de campo no Quilombo 
Família de Ouro (Figura 14), seguindo os protocolos de distanciamento, 
recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para o arrefecimento 
de contaminação pelo Coronavírus. Nesse momento, foi feita uma entrevista 
com a liderança, Mãe Paty, e com outras mulheres da comunidade. A partir das 
narrativas das mulheres e da realização de revisões bibliográficas, foi possível 
desenvolver as cartografias contracoloniais deste capítulo.

As cartografias contracoloniais foram desenvolvidas, a partir das ideias de 
Santos (2005), que têm o objetivo de propor a interpretação do mundo, a partir dos 
sujeitos, que se opõem e que resistem aos processos colonizadores, que, apesar de 
serem violentados pelo colonialismo, não se deixam dominar por ele e, portanto, 
no jogo de colaborações e de contradições do poder, seguem engendrando 
tradições e culturas, que movimentam a produção do espaço da cidade. O 
conceito de cartografia contracolonial deriva da associação teórico-metodológica 
das concepções de Bispo e da construção metodológica da cartografia social 
(ACSELRAD, 2008). Associamos, ao desenvolvimento das cartografias, as 
construções teóricas de marcadores territoriais de Isabel Henriques (2003) e os 
valores afrocivilizatórios dados por Azoilda Trindade (2010), que são enunciados 
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pelos entrevistados, ao longo da construção dialógica dos mapas, resultantes da 
realização das entrevistas semiestruturadas sobre o lugar, sobre as memórias e 
sobre as trajetórias do entrevistado, em que registramos as marcas territoriais 
da comunidade, com o auxílio de uma imagem de satélite. Através do lugar de 
escuta (FREIRE, 2016), que ocupamos, como pesquisadora/es, desenvolvemos, 
em parceria com as lideranças comunitárias, as interpretações e as afirmações 
sobre os territórios quilombolas, que dão origem às cartografias contracoloniais. 

Na cartografia Quilombo da Família de Ouro: Marcadores Territoriais 
(Figura 15), foram registrados os percursos e as memórias geo-históricas do 
espaço, que remontam aos princípios da formação do bairro Lomba do Pinheiro. 
Logo, cartografamos a presença da Família de Ouro no território, destacando 
os movimentos e as conquistas da família nessa caminhada, que, há muitas 
décadas, constrói a cultura umbandista de Porto Alegre e que contribui, para 
o fortalecimento da cultura negra na cidade. 

Os marcadores territoriais demonstram a confluência territorial. Baseada 
nas ideias de Santos (2015), observa-se que a territorialidade quilombola da 
Família de Ouro conflui com as práticas sociais, culturais e, sobretudo, sagradas 
na manutenção e na resistência da terreira, enquanto território quilombola. A 
confluência territorial, presente em seus marcadores, possibilita compreender 
a produção de um espaço, em conexão com os valores afrocivilizatórios, em 
defesa da vida, da resistência e de um modo de vida coletivo, que fortalece a 
territorialidade. Esses marcadores, além de confluírem, também transfluem. 
Segundo Santos (2015, p. 89), “[...] transfluência é lei, que rege as relações de 
transformações dos elementos da natureza e nos ensina que nem tudo que se 
mistura, se ajunta”. Portanto, os saberes contracoloniais, presentes no Quilombo 
da Família de Ouro, vêm da confluência e da transfluência das ancestralidades 
e das memórias de suas origens africanas, presentes nas tradições, que são 
transformadas pelas diásporas vivenciadas.

Patrícia conta que começou a tocar sua terreira na sala da casa, em que mora 
(Figura 16). Sua avó, Ruth, tocou uma de suas terreiras na sala da casa de sua 
mãe, Maria de Fátima (Figura 17). Maiara, irmã de Patrícia, conta que está se 
preparando para abrir sua própria terreira. 

Uma das ações comunitárias, promovidas pela família, durante a pandemia, 
acontece semanalmente, às quartas-feiras, no Ylê da Mãe Paty. Trata-se de 
oficinas, destinadas às crianças do entorno, com os objetivos de fortalecer 
e de difundir a cultura quilombola (Figura 18), bem como de proporcionar 
atividades às crianças, durante o fechamento das escolas, em razão das medidas 
de contenção do Coronavírus. As atividades são realizadas ao ar livre, seguindo 
todos os protocolos de segurança. Outra ação, promovida pelo quilombo, durante 



    Figura 15 – Mapa dos Marcadores Territoriais do Quilombo Família de Ouro. Fonte: NEGA (2020)
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a pandemia, é a distribuição de cestas básicas entre as famílias quilombolas 
(Figura 19).

Apesar da boa convivência da Família de Ouro com a comunidade da Lomba 
do Pinheiro, Paula Juliana, irmã mais nova de Patrícia e de Maiara, relata que sua 
terreira Ylê de Oyá Nique (Figura 20) tem sido alvo de ações preconceituosas, 
por parte dos vizinhos evangélicos. Paula relata, principalmente, a remoção 
de oferendas na encruzilhada da terreira e o sal, jogado em volta de sua 
casa, como forma de repúdio. Afora esses incidentes, Patrícia comenta que, 
na família biológica, todos se entendem, sejam eles umbandistas, sejam de 
outras crenças. 

Outros marcadores importantes na trajetória da Família de Ouro, ao longo de 
sua história na Lomba do Pinheiro, são a praça Luiz de Miraldino Castro Jaques 
(Figura 21), a Flora do Melo e a Fruteira do Alemão (Figura 22). O primeiro espaço 
é uma homenagem a um parente da família, assassinado no lugar, em que, hoje, 
encontra-se a praça; os dois outros marcadores são lugares de referência, para 
o abastecimento do Ylê em suas práticas ritualísticas.

A história e a Geografia da Família de Ouro estão intimamente ligadas 
às tradições africanistas da religião no culto aos Orixás e aos demais guias 
espirituais. Esta tradição matrilinear, que passa de geração em geração, também 
se movimenta pelo espaço e estabelece, de forma dinâmica, relações de poder 

Figura 16 – Residência de Patrícia Peres da Rosa. 
Fonte: NEGA (2020)
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Figura 17 – Residência de Maria de Fátima Peres. 
Fonte: NEGA (2020)

e de pertencimento, em relação ao território da vila MAPA no bairro Lomba do 
Pinheiro, em Porto Alegre. 

Através da cartografia Quilombo Família de Ouro, 1983 (Figura 23), é possível 
acompanhar os movimentos realizados, no território, pela avó Ruth, pela dinda 
Maria Tereza, pela tia Glória e pela mãe Fátima, parentes carnais de Patrícia Peres 
da Rosa, que representam a ancestralidade e os processos de formação cultural 
e religiosa da Família de Ouro, que, hoje, refletem-se nas gerações mais novas. 
Esses movimentos também expressam a evolução da compreensão da família, 
no que diz respeito à conquista e ao acesso a direitos civis e políticos, para que 
nunca mais se repita o que aconteceu com a vó Ruth, quando da morte de sua 
mãe Maria e da expulsão dela da terreira no Partenon. 

A busca pelo reconhecimento da trajetória quilombola da família é mais 
uma das estratégias de preservação da cultura e da identidade religiosas, que 
fundamentam esta comunidade, o que se mostra, também, uma forma de 
pressionar pela efetivação de direitos secularmente negligenciados. Em sua 
reflexão sobre ser quilombola, Patricia comenta: 

[...] ser quilombola é reafirmar a nossa identidade, pois todos nós negros, 
mais claros ou mais escuros, não nascemos em berço de ouro. A gente tá 
ai, fazendo esse resgate e esperamos respeito por isso. (depoimento pessoal 
de Patrícia de Lourdes Peres da Costa em entrevista concedida ao NEGA, 
em 29/09/2020)
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Figura 18 – Oficinas de quarta-feira 
no Ylê de Oxum e Ossanha, trazendo 
formação quilombola para as crianças 
da comunidade. 
Fonte: acervo de Dayanne dos Santos 
(2020)

Figura 19 – Distribuição de 
cestas básicas para as famílias da 
comunidade do Quilombo Família de 
Ouro 
Fonte: arquivo do Quilombo Família 
de Ouro (2020)

Figura 20 – Terreira Oyá de Nique e 
residência de Paola Juliana Peres da 
Rosa. 
Fonte: NEGA (2020)



333

Quilombo família de Ouro

N

S

LO

Figura 21 – Praça Luiz de Miraldino Jaques de Castro. 
Fonte: NEGA (2020)

Figura 22 – Fruteira do Alemão, um dos lugares de abastecimento do Ylê.
Fonte: NEGA (2020)
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Fonte: NEGA (2020)
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TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo 

Família de Ouro Ylê de Oxum e Ossanha, fazendo referência ao relatório 
produzido pelo NEGA, junto à comunidade, em 2020. Este relatório constitui 
um instrumento técnico, que trata do reconhecimento territorial e da afirmação 
espacial da comunidade no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre (RS). 
Os dados são oriundos da coleta de informações, obtidas no trabalho de campo 
e na realização do mapeamento coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas 
de organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente 
equivocado construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, 
a ser utilizado para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações 
universais, dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 
4.887/2003, é previsto procedimento como este, a fim de compreender as 
dinâmicas geográficas dos vínculos territoriais e a caracterização socioambiental 
da comunidade estudada, a fim de subsidiar o reconhecimento do território 
quilombola, por parte do Estado.

O Quilombo Família de Ouro Ylê de Oxum e Ossanha, enquanto comunidade 
tradicional, cumpre as funções de difundir e de preservar os valores africanistas 
e umbandistas, passados de geração em geração, construindo sua identidade 
quilombola (Figura 24). Nota-se a forte presença dos valores afrocivilizatórios 
na formação cultural da família e da comunidade, atendida por esta. 
Atualmente, o Quilombo Família de Ouro aguarda a finalização do processo 
de autorreconhecimento, certificado pela Fundação Cultural Palmares. 

É importante afirmar que a compreensão sobre as migrações forçadas, 
quer tenham sido de refugiados ambientais, quer tenham sido oriundas de 
remoções urbanas na primeira metade do século XX, qualifica a origem e as 
reais condições, necessárias à afirmação deste espaço como de quilombo. Para 
Nascimento (2019), os terreiros atuais são elos da continuidade africana, que, 
sob as mais diversas vicissitudes, jamais perderam seu fio histórico, dentro do 
labirinto colonial das Américas. Os terreiros são centros de luta e de resistência 
cultural, portanto o reconhecimento da territorialidade quilombola da Família 
de Ouro se fundamenta na vinculação entre o simbólico (sagrado) e o espaço, 
para enfrentar a segregação socioespacial, imposta pelo sistema colonizador. 
Igualmente, representam a restauração do lugar, enquanto possibilidade de 
fortalecer vínculos, a partir da retomada territorial, baseada na sua organização 
social (laços de família/parentesco) e em tradições sagradas. Por fim, cabe 
salientar, conforme Sodré (2002), que os orixás não podem ser considerados 
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Figura 24 – As netas de Patrícia preparam ervas perfumadas, para as bençãos da matriarca. 
Fonte: acervo de Dayanne dos Santos (2020)

entidades apenas religiosas, uma vez que representam, sobretudo, suportes 
simbólico e civilizatório. A necessária fundamentação passa por compreender 
os sentidos dessas matrizes simbólicas e culturais na existência desse grupo, 
considerando como estas se apresentam na relação com o espaço. Assim, 
baseada numa organização solidária, de acolhimento e de resistência, a Família 
de Ouro luta contra os processos opressivos do contexto da periferia da cidade 
e promove uma autogestão autônoma do território.

Em 2020, a pandemia do Coronavírus vem apresentando as expressões 
desumanas do racismo estrutural, presente na organização urbana da cidade, 
e do genocídio, direcionado aos povos tradicionais, impactando indígenas e 
quilombolas, como acontece, historicamente, em Porto Alegre. Apesar dessas 
ações de desestruturação territorial, a comunidade segue nos cuidados com o seu 
bem-viver, mantendo as atividades de ações comunitárias e as suas redes de apoio, 
para o enfrentamento da pandemia (Figuras 25 e 26). Atualmente, o Quilombo 
Família de Ouro aguarda a finalização do processo de autorreconhecimento, 
certificado pela Fundação Cultural Palmares. 
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Figura 26 – Vacinação contra o Coronavírus 
Fonte: arquivo do Quilombo Família de Ouro (2021)

Figura 25 – Família de Ouro no Ato Pelas Vidas, contra o genocídio em curso. 
Fonte: Allas Derivas | @derivasjornalismo (2019) 
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CONVERSANDO SOBRE O QUE 
ESTAMOS APRENDENDO…

I. Proposta para atividades 
pedagógicas: 

1. Temática: O Quilombo da Família 
de Ouro: história e identidade. 

• Objetivos:

- Conhecer a história do Quilombo 
da Família de Ouro;

- Valorizar os saberes tradicionais e 
fortalecer a identidade quilombola.

2. Atividade:

I – O Quilombo Família de Ouro Ylê de Oxum e Ossanha é a oitava comunidade 
quilombola de Porto Alegre a se autorreconhecer. É uma comunidade, que 
mantém forte tradição religiosa, de matriz africana. Os locais de prática religiosa 
de matriz africana são lugares de manutenção de tradições e de resistência, que 
fortalecem a identidade e o respeito à ancestralidade.

a) Onde está localizado o Quilombo Família de Ouro?

b) Há quanto tempo se tem registro da presença dessa comunidade nesse 
território?

c) Cite exemplos de marcadores territoriais do Quilombo Família de Ouro.

d) O que é intolerância religiosa e como ela se manifesta em nossa sociedade?

e) Qual é a importância da religião para a comunidade do Quilombo Família 
de Ouro?

f) Elabore um desenho, demonstrando aspectos culturais da comunidade do 
Quilombo Família de Ouro.

II – Os Iorubás ou Nagôs são um dos maiores grupos étnico-linguísticos do 
continente africano. Os povos negros trouxeram para a América sua religiosidade 
e, junto com ela, o culto aos Orixás. Os Orixás são entidades, que receberam 
de Oludomare ou Olorum (Ser Supremo, criador dos homens e dos Orixás) 
a responsabilidade de comandar as forças da natureza. Assim, cada Orixá 
representa uma força natural e possui características da personalidade humana. 
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Os Exus (em yorubá, Exu significa esfera) simbolizam o ponto de partida e a 
força da criação e são o elo entre os humanos e os Orixás. Ogum é representado 
por um guerreiro e simboliza a força, a guerra, o fogo e a sagacidade. Xangô 
representa a justiça. Oiá-Iansã é a senhora das tempestades e dos ventos e 
representa o poder, a coragem e a bravura. Oxum, filha de Iemanjá, é a deusa 
dos rios, dos lagos e das cachoeiras, representando a sensualidade e a fertilidade. 
Oxóssi representa a fartura e o sustento, etc.

Assim, temos muitos orixás e cada um possui uma função e características 
próprias. Para conhecermos um pouco mais sobre o simbolismo das religiões 
de matriz africanas, podemos realizar, com crianças, a confecção de um jogo de 
dominó um pouco diferente. Vamos confeccionar peças retangulares (caixinhas), 
como se cada uma fosse uma peça de dominó, mas, em vez de números, teremos 
o desenho de um Orixá e uma palavra, que significa a representatividade de cada 
um. Por exemplo, na representação de Xangô, este se ligaria à palavra justiça; 
Iemanjá, ao mar; e, assim, por diante. As regras do jogo seriam as mesmas do 
dominó tradicional, ligando um ao outro, só que, em vez de números, ligam-se 
as imagens dos orixás e as palavras, correspondentes a sua representatividade.
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NARRATIVAS ESPACIAIS DO QUILOMBO DA MOCAMBO
O Quilombo da MOCAMBO é uma comunidade centenária, localizada no 

bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre (Figura 1). No ano de 2020, o Núcleo de 
Estudos de Geografia & Ambiente (NEGA/UFRGS), através das mediações de 
Carla Meinerz e de Duan Porto Barcellos, da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), entrou em contato com Maria Elaine Rodrigues Espíndola, 
liderança quilombola, para a realização da cartografia social do Quilombo da 
MOCAMBO. 

Devido à pandemia de Coronavírus, durante o ano de 2020, fez-se necessário 
que o levantamento das informações, comumente reunidas em trabalho de 
campo, fosse organizado, através de chamada online, via plataforma Google Meet, 
realizado no dia 10 de setembro de 2020. A partir desta entrevista, da oralidade 
e da realização de revisões bibliográficas, desenvolvemos este capítulo, que 
objetiva representar o território e a territorialidade quilombolas da MOCAMBO, 
bem como servir de instrumento técnico nas lutas dessa comunidade. 

Maria Elaine Rodrigues Espíndola, professora, Mestra Griô, liderança do 
Quilombo da MOCAMBO e presidenta da Associação Comunitária Amigos 
e Moradores do Bairro Cidade Baixa e Arredores, a MOCAMBO, que atua em 
conselhos municipais, como nos do Orçamento Participativo, dos Direitos 
Humanos e da Saúde, e em comissões de cidadania, narra sua história, que tem 
profundas relações com seu espaço e com suas vivências territoriais na Cidade 
Baixa. É reconhecida como Griô pelo Projeto Museu Percurso do Negro em 
Porto Alegre/Centro de Referência Afro-Brasileira/Programa MONUMENTA 
(2009), tendo recebido esse reconhecimento de José Alves Bitencourt (Mestre 
Lua) no processo da criação do Centro de Referência Afro-Brasileiro (CRAB) 
nos anos 1990, momento em que o significado da tradição Griô começa a ser 
compartilhado no movimento negro de Porto Alegre. Tornou-se a primeira Mulher 
Griô de Porto Alegre, pela Câmara Municipal de Vereadores, em 2010, durante 
a Semana da Consciência Negra da cidade. Esse reconhecimento tornou-a uma 
das artistas plásticas da obra o TAMBOR, primeira obra do CRAB, localizado na 
praça Brigadeiro Sampaio, no centro de Porto Alegre. 

Também nos anos 1990, nesse mesmo processo, iniciado pelo CRAB, está 
o reconhecimento dos Griôs Mestre Borel e Mestre Nilo Feijó. Mestre Lua era 
liderança do GT Angola-Janga, entidade negra, coordenadora executiva do 
Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre, nascido da reivindicação da 
comunidade negra da cidade e de proposta elaborada pelo CRAB. Elaine reforça 
que a comunidade negra, organizada no CRAB, optou por abrir mão de uma 
sede, para tornar possível um museu a céu aberto, com as marcas da diáspora 
africana na cidade. 
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Figura 1 – Mapa de localização do Quilombo da MOCAMBO 
Fonte: NEGA (2021).

As memórias e a história da população negra da cidade perpassam as ações 
de sua família, com origem no município de São Sebastião do Caí, distante 
65 km de Porto Alegre, e dela, mesma – Elaine –, nascida em Porto Alegre, no 
ano de 1947, no Hospital Santa Casa, que voltou a São Sebastião do Caí, para 
viver a primeira infância na beira do rio Riachuelo, em que vivia a família da 
avó materna, a senhora Maria Alaíde dos Santos, que, além de sua mãe, Maria 
Eulália Rodrigues, teve mais dezessete filhos. 

Do alto de seus 74 anos (Figura 2), Elaine narrou a história e a trajetória da 
MOCAMBO, destacando as iniciativas culturais, as lutas e os projetos de seu 
quilombo, que se organiza, através do corpo e das presenças das famílias, que 
compõem a MOCAMBO, junto com o bairro Cidade Baixa. Elaine estudou numa 
escola ginasial, mantida por freiras em São Sebastião do Caí, fez magistério em 
Montenegro, no Colégio Jacob Renner, lecionou em escolas do interior, marcadas 
pela colonização alemã, como Pareci Novo e Capela de Santana, iniciou o curso 
de Direito e Letras/Curta Duração na Unisinos e, atualmente, é aposentada 
como professora de braile. 

A MOCAMBO é uma teia de relações entre as famílias e os sujeitos negros e 
afro-indígenas, que vivem e que produzem o bairro Cidade Baixa. Anterior às 
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políticas de remoções de 1950-1970, a MOCAMBO, assim como o Quilombo do 
Areal, é marca da resistência dos sujeitos negros, que permanecem nesse espaço 
e que possuem profunda relação com a antiga Ilhota. afirmando suas práticas, 
através do Carnaval e do batuque. Esses elementos culturais e suas práticas 
espaciais conectam e confluem os sujeitos, que fazem a MOCAMBO, e é do 
movimento desses corpos que se dá a afirmação quilombola da comunidade. 
Atualmente, 15 famílias compõem a MOCAMBO, mas, inicialmente, eram 22, 
que estão espalhadas entre os bairros Glória, Restinga e Cidade Baixa. 

Maria Elaine Rodrigues Espíndola nasceu em Porto Alegre, em 1947, mas 
sua avó, Maria Alaídes dos Santos, vivia no interior, no município de Sebastião 
do Caí, próximo ao Rincão das Cachoeiras, nas proximidades do Quilombo 
da Conceição. Quando sua mãe, Maria Eulália Rodrigues (Figura 3), teve o 
segundo casamento, ela veio para Porto Alegre, porém Elaine ficou, em diversos 
momentos, com a avó e compartilhou de seus muitos aprendizados, como, por 
exemplo, o contato com as plantas e o respeito e o cuidado com as ervas, que, 
até os dias atuais, têm suas memórias preservadas e cuidadas no atual terreno 

Figura 2 – Maria Elaine Rodrigues Espíndola. 
Foto: Carolina da Fé, 22/11/2007
Fonte: http://www2.camarapoa.rs.gov.br/
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da MOCAMBO. Sua mãe era conhecida como a Mariazinha da Praiana e foi uma 
das primeiras mulheres conselheiras da Escola de Samba, assim como fundou 
a ala VERDE QUE TE QUERO ROSA da Escola de Samba da Praiana, quando a 
arquibancada do desfile era colocada em frente ao terreno da MOCAMBO na Av. 
Loureiro da Silva, em que ocorriam os desfiles. Sua mãe foi musa do tema-enredo, 
escrito por Mário Quintana, e destaque no carro alegórico, no desfile do ano 
de 1986. Mestra Elaine lembra de ver o poeta Mário Quintana, acompanhando 
o desfile do outro lado da avenida. O amor pelo Carnaval continua até os dias 
atuais com seu filho Cláudio Rodrigues Espíndola, suas filhas Daniela e Cristiane 
Rodrigues Espíndola, sua neta Olívia Rodrigues Kuhn e sua nora Sabrina Kuhn.

Sua mãe trabalhava como funcionária de casas familiares e aprendeu a 
escrever seu nome, quase no fim da vida. Foi casada duas vezes. Do primeiro 
casamento, teve Elaine, e do segundo, os demais filhos. O pai de Elaine, José 
Francisco Rodrigues, trabalhava na antiga fábrica da Brahma em Porto Alegre e 
faleceu, quando Elaine tinha seis meses. O pai dos filhos de Elaine, já falecido, 
era de Pelotas. 

Figura 3 – Maria Eulália Rodrigues numa festa da Academia de 
Samba Praiana, na antiga sede da Avenida Padre Cacique, em 
1991, em Porto Alegre. 
Fonte: acervo da família de Elaine.
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A MOCAMBO, assim como o Quilombo do Areal, expressa as marcas do 
protagonismo e da resistência das comunidades negras, que buscam sua 
permanência no solo de sua ancestralidade, seja na região da antiga Ilhota, 
afirmando suas práticas, através do Carnaval e do batuque na região da Colônia 
Africana e nos arredores. Mulheres, como Regina Albuquerque, que passou a 
infância na rua Pantaleão Telles, atual Washington Luís; Nara Soares; Hiara 
Menna Barreto; Jolita Fagundes e Tia Romilda, entre outras, faziam parte do 
compadrio, que é uma das características da MOCAMBO. Segundo Elaine, a 
Tia Romilda e a Vó Alaídes vieram de barco de São Sebastião do Caí para Porto 
Alegre – o relato de Romilda desta travessia está guardado no Arquivo Histórico 
Moysés Vellinho, na Av. Bento Gonçalves. A Tia Romilda se casou com o tio 
João Rodrigues, que era do Rincão do Cascalho, perto de São Sebastião do Caí, 
e, atualmente, ainda faz parte da família, constituindo o Quilombo do Macaco 
Branco. O Tio Lago (José Abedelago) era a pessoa que fazia a ligação entre Porto 
Alegre e interior, contando as histórias e cuidando da família, trazendo coisas 
deliciosas para Elaine, então criança (Figuras 4, 5 e 6).

Conforme relato da prima Nina Rosa Rodrigues, João Florêncio Rodrigues 
(Figura 7) e Romilda, tia materna de Elaine, foram os fundadores da MOCAMBO 
em Porto Alegre. Com seu caminhão, João Florêncio transportava material para a 
construção do Estádio Beira-Rio e, também, do Edifício Santa Cruz (no centro de 
Porto Alegre). Quando morou na MOCAMBO, segundo relato da prima Nina, fazia 
cerveja, com produtos adquiridos no Mercado Público, consertava sombrinhas 
e plantou o abacateiro, que, ainda hoje, dá frutos no pátio da associação. Seu 
João participou das lutas da comunidade, junto ao Departamento Municipal de 
Habitação da Prefeitura de Porto Alegre, em 2010. Esses elementos culturais e 
suas práticas, vividas pelo compadrio, também conectam e irmanam as pessoas, 
que fazem a MOCAMBO, afirmando a identidade quilombola da comunidade. 

O embrião da MOCAMBO, enquanto uma associação dos moradores da 
Cidade Baixa e arredores, começou quando a família de Elaine morava na rua 
Aureliano de Figueiredo Pinto e sua mãe conduziu pela última vez a ALA VERDE 
QUE TE QUERO ROSA para a avenida do Roxo (atual Antonio de Carvalho). Após 
o falecimento de sua mãe, mudaram-se para a rua Barão do Gravataí, 691, em 
que foi fundada a Associação Comunitária Amigos e Moradores da Barão do 
Gravataí (ACAMBRAGA), no início da década de 1990. Dentro da instituição 
ACAMBRAGA havia um núcleo muito ativo, denominado MOCAMBO, que era 
formado por famílias negras, em sua ampla maioria. Esse núcleo ganhou tanta 
força e popularidade, que acabou absorvendo a proposta da ACAMBRAGA, que 
passou a ser nomeada e reconhecida como MOCAMBO. 

Além da mudança de nome, houve a mudança de endereço, pois a sede da 
associação também era local de moradia da família. A MOCAMBO se mudou para 
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a rua João Alfredo, 503, em 1992, antigo local de moradia de Elaine e da família. 
Em 2015, o lugar pegou fogo, devido a um temporal, e se encontra interditado, 
até hoje. Muitos dos pertences e dos registros das lembranças de Elaine e de 
sua família estão nesse lugar, que também tem importantes documentos da 
memória da cidade. Segundo a Mestra Elaine, parte da rua João Alfredo (antiga 
rua da Margem (Figura 8), lugar em que se reuniam os grupos de samba, para 
criar música, para confraternizar e para organizar os preparativos do Carnaval, 
foi absorvida pela avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. 

Abaixo do nível da calçada tem uma escadaria, que se encontra com a 
canalização do Arroio Dilúvio; uma espécie de ancoradouro na rua João 
Alfredo, conhecida, em outros tempos, como rua da Margem. (depoimento 
pessoal de Maria Elaine Rodrigues Espíndola em entrevista concedida ao 
NEGA, em 10/09/2020)

Atualmente, a sede da MOCAMBO se encontra na Av. Loureiro da Silva, 1530, 
espaço conquistado com muita luta, para uso em atividades culturais (Figura 9).  

Figura 4 – Confraternização em família. Da esquerda para a direita: Maria Elaine, João, Daniela, Nina 
Rosa, Romilda e Nilce Maria 
Fonte: acervo da Mocambo (2007)
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Figura 5 – Árvore genealógica da família Rodrigues 
Fonte: NEGA (2020)
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O termo Arredores, presente no nome oficial da Associação, demonstra uma 
visão abrangente e acolhedora dos conceitos de comunidade, de territorialidade, 
de sociabilidade e de moradia, características das cosmovisões afro-diaspóricas. 
A MOCAMBO resulta de uma diáspora africana no solo sulino do Brasil, que, 
ao mesmo tempo, transforma-se, por novas diásporas internas e pela falta de 
um território comum. Fundada por mulheres, essa associação objetiva reunir 
as crianças e os jovens em torno das práticas do Carnaval, dos saberes e dos 
fazeres dos mais velhos, com seus modos de ser e de viver, das rezas e das 
práticas religiosas e alimentícias, a fim de afastá-los das violências das drogas.

O Quilombo da MOCAMBO vem lutando, desde muito tempo, pelo 
reconhecimento e pela titularidade de sua terra. Nos anos 2000, a Associação 
se organizou, para se manter no solo sagrado da Cidade Baixa, território em que 
viveram, criaram laços, praticaram ritos religiosos e festivos/carnavalescos e em 
que circularam seus antepassados e suas memórias. Permanecer neste espaço 
significa manter vivas as memórias desses grupos e da própria cidade. A demora 
no reconhecimento territorial, por parte do Estado (Fundação Cultural Palmares), 
vem levando as famílias da MOCAMBO a migrar para outros espaços da cidade.

Figura 6 – Mapa da Diáspora da Família Rodrigues no Rio Grande do Sul, na década de 1940.
Fonte: NEGA (2020)
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Figura 7 – Tio João Florêncio Rodrigues. 
Fonte: acervo da família (s/d)

Figura 8 – Antiga rua da Margem, atual rua João Alfredo. 
Os fundos dos casarios davam direto para as margens do 
arroio Dilúvio, em que se observam canoeiros navegando, 
na década de 1930. 
Fonte: Hermann (s/d)
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Entretanto, diversos movimentos da sociedade reconhecem a importância da 
MOCAMBO na cidade. Como exemplo, Maria Elaine narra a visita do tataraneto 
de Zumbi dos Palmares, José Mendes Ferreira Geleju Adelabu III, que esteve em 
Porto Alegre, em 2004, para receber um prêmio da Assembleia Legislativa. Nessa 
vinda, o descendente de Zumbi esteve no terreno da sede da MOCAMBO, para 
deixar sua benção de ancestralidade. No ato, o Rei Geleju Adelabu III assinou 
o livro de atas e de registros da comunidade, representando um marco na 
historicidade da MOCAMBO (Figura 10). No mesmo ano, a MOCAMBO realiza 
evento de demarcação de seu território.

O ano de 2004 representou um marco no espaço e na história da MOCAMBO. 
Em 13 de julho de 2004, a prefeitura municipal publica o Decreto nº 14.593, que 
permite à Associação Comunitária e Moradores da Cidade Baixa e Arredores 
(MOCAMBO) o uso de próprio municipal, para que sejam desenvolvidas 
atividades de fins assistenciais, educacionais, culturais ou filantrópicas ampliadas 
em acordo com Estatuto da Entidade. Em 2018, contudo, a trajetória de luta 
da comunidade enfrenta nova situação, pois esse decreto é revogado, sendo 
substituído pelo Decreto Municipal nº 19.961, de 28 de março de 2018, que 
devolve a permissão do uso de bem público à associação. 

O Quilombo da MOCAMBO se faz muito presente na cidade de Porto 
Alegre, através da realização e da participação em muitas atividades culturais, 
com destaque para a participação no Acampamento Farroupilha, no Parque 
Harmonia, em Porto Alegre, com o estabelecimento de um piquete. Este se 
iniciou como um espaço de resistência e de valorização das vivências, das 
crenças e dos modos de viver da cultura afro-gaúcha, que, nos dizeres de Maria 
Elaine, significa marcar o lugar “[...] de quem não era patrão”. No Acampamento 
Farroupilha de 2004, a MOCAMBO, identificada como Piquete O MOCAMBO, 
montou, junto aos clubes negros Satélite Prontidão, Floresta Aurora e Lanceiros 
Negros, o primeiro espaço com políticas negras no Parque Harmonia. Depois 
disso, Elaine, na patronagem, foi a primeira patroa negra do acampamento 
Farroupilha. A Figura 11 ilustra o espaço conquistado.

Em 2009, através do Orçamento Participativo (OP)1, foi aceita uma nominata, 
feita pela Associação, com o nome das famílias, que poderiam viver no atual 
terreno, ou seja, ter direito ao território e ao erguimento de um condomínio 
residencial no mesmo. O condomínio não se tornou realidade. Igualmente, a 
insegurança sobre a propriedade da terra permanece. A MOCAMBO se tornou 
patrimônio cultural do município de Porto Alegre, desde 2012, e, a associação 
obteve aprovação de verbas, para o erguimento de 09 unidades habitacionais, 

1 O Orçamento Participativo é uma política pública, existente na cidade, desde 1989, com mecanismos 
democráticos, que propiciam um processo, pelo qual a população decide, de forma direta, a aplicação dos 
recursos em obras e em serviços, que serão executados pela administração municipal.
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Figura 9 – Atual terreno do Quilombo da MOCAMBO, na Avenida Loureiro da Silva. 
Fonte: acervo da família (s/d)

Figura 10 – À esquerda, assinatura do Rei Geleju Adelabu III no livro de atas e de registros da 
Comunidade, em 2004; à direita, foto do Rei Geleju Adelabu III no programa Chegadas e Partidas, da 
Rede Globo, em 2019 
Fonte: arquivos da comunidade do Quilombo da MOCAMBO e (https://www.facebook.com/
watch/?v=571165910285346)
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via OP. Após, a proposta foi ampliada, com a conquista de um total de nove 
unidades de moradia, registradas no Plano de Investimento (PI) do OP. A luta pelo 
terreno e pelas moradias continua ativa, pois, de fato, ainda não há destinação 
de verbas, para a construção de edificações no local. 

Em 2018, a associação foi contemplada pelo Projeto Minha Casa, Minha 
Vida – Entidades, política de financiamento em âmbito federal, viabilizada 
pela Caixa Econômica Federal, antigo Ministério das Cidades. O projeto não 
foi executado e Elaine e a comunidade sentem muito as movimentações, sem 
resultados, devido à falta de posse do terreno. O projeto não pode ser colocado 
em prática, devido à falta de titulação do terreno, que também esbarrou na 
falta de assistência e de estrutura, para a sua execução. O projeto, destinado à 
construção de 21 apartamentos para as famílias que compõem a MOCAMBO, 
foi impedido pela falta da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), por parte 
do poder público municipal. Certamente, esta é uma face do racismo estrutural, 
imposto às comunidades quilombolas de nosso país, que trata da demora da 
regularização fundiária de suas terras. O poder público municipal reconhece 
a importância da MOCAMBO para a cidade – como visto, em diversas ações, 

Figura 11 – Piquete da Comunidade MOCAMBO no Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, em 
2005. 
Fonte: acervo de Maria Elaine Rodrigues Espíndola (2005). Foto: Lucas Graeff, 2005.
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premiações, reconhecimentos –, mas não possibilitou a doação do terreno, 
subsídio importante para a execução do projeto. 

Na entrada do terreno, encontra-se uma falsa Seringueira, que sofreu grandes 
impactos no temporal de fevereiro de 2016, destruindo e precarizando o galpão 
de moradia de parte da família. A árvore não foi podada pelo poder público 
municipal, causando transtornos aos passeantes e inviabilizando a moradia no 
terreno. Os desafios da MOCAMBO são muitos e “[...] seus passos vêm de longe”. 

Em 2018, a MOCAMBO recebeu o Troféu Carlos Santos, da Assembleia 
Legislativa. A honraria foi entregue à presidenta da entidade, Maria Elaine 
Espíndola, durante sessão solene, em homenagem ao Dia Estadual da Consciência 
Negra. 

Em 2020, frente ao combate da pandemia do Coronavírus, a comunidade, 
que sempre se mobilizou nas lutas pela permanência no território, comemora 
a aprovação do Projeto de Lei nº 177/2018, de 02 de dezembro de 2020, que 
reconhece o Quilombo da MOCAMBO como espaço de Relevante Interesse 
Cultural do RS. Essa aprovação pressupõe que o Estado do Rio Grande do Sul 
deve amparar as iniciativas da comunidade, através de apoios, de financiamentos 
de projetos, de celebração de convênios e de programas de incentivos culturais. 

Diversos setores da sociedade reconhecem as matrizes quilombolas da 
MOCAMBO, incluindo parcerias em projetos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Nesse sentido, Maria Elaine Rodrigues Espíndola é Mestra Griô 
da disciplina Encontro de Saberes, enquanto espaço de reconhecimento das 
matrizes populares e das comunidades tradicionais e de povos originários, e 
está presente nas atividades de extensão, relacionadas ao Laboratório de Ensino 
de História e Educação (LHISTE) da UFRGS, associado ao Projeto Territórios 
Negros: Patrimônios Afro-Brasileiros em Porto Alegre. 

Em outubro de 2019, a MOCAMBO participa da exposição Migrações à Mesa, 
narrando o quanto a “sustância”, palavras de Maria Elaine, compõe atos de 
resistência e de celebração em torno da alimentação e das tradições culinárias. 
Na página do Museu da UFRGS no Facebook, o vídeo dessa exposição pode ser 
acessado. 

Consideramos a MOCAMBO, afirmativamente, como um território 
quilombola. Campos (2004) aponta uma importante discussão geográfica, 
para a designação desses territórios. Conforme o autor, “quilombo” era uma 
designação de fora. Era muito comum que os agrupamentos de resistência se 
autodenominassem “cerca” ou “mocambo”, tanto nas áreas rurais quanto em 
sítios, próximos aos espaços urbanos.

Na Espiral das Resistências do Quilombo da MOCAMBO (Figura 12) estão 
registrados os principais movimentos de ataque e de resistência da comunidade, 
ao longo de sua trajetória. 
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Figura 12 – Espiral da Resistência do Quilombo da MOCAMBO
Fonte: NEGA e Maria Elaine Rodrigues Espíndola (2020). Ilustração: Gabriel Muniz (2021)
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CARTOGRAFIAS CONTRACOLONIAIS DO QUILOMBO DA MOCAMBO
As memórias da Mestra Maria Elaine remontam à relação espacial com o 

bairro Cidade Baixa de Porto Alegre (RS). Estas se integram à origem da formação 
do bairro e à territorialidade da população negra, que também se estendia à 
Colônia Africana e à Bacia do Mont´Serrat, as quais passaram por processos 
de remoção e de exclusão espaciais nas primeiras décadas do século XX, cujo 
evento mais representativo foi a remoção das populações da antiga Ilhota para 
o atual bairro Restinga.

A Cidade Baixa é todo um território sagrado e a Mocambo é uma parte, 
um chão que guarda essa memória! (depoimento pessoal de Maria Elaine 
Rodrigues Espíndola em entrevista concedida ao NEGA, em 10/09/2020)

A consolidação no território se dá, a partir do cuidado das famílias da 
MOCAMBO para com o espaço, desde sua chegada à cidade de Porto Alegre. 
Cuidados, estes, que são ancestrais, aprendidos e vividos em São Sebastião 
do Caí, que se manifestaram com fluência e com força no espaço central de 
Porto Alegre e no seu entorno, em que a territorialidade negra inscreveu suas 
espacialidades e suas narrativas sobre a morfologia urbana. Como moradores 
da Cidade Baixa, com valores afrocivilizatórios encarnados em suas práticas e 
em suas vivências quilombolas, observaram o avanço da cidade, sob a égide do 
desenvolvimento e da higienização urbana, assistido em todo o território. Esse 
movimento se deu no aterramento do lago Guaíba, na retificação e canalização 
do arroio Dilúvio, na abertura de grandes avenidas e nas remoções urbanas, 
feitas de forma violenta, na metade do século XX, por representarem soluções 
para os problemas de inundação e de saneamento do espaço central da cidade 
de Porto Alegre. 

O desmantelamento territorial das colônias africanas foi acompanhado, 
sempre, por enfrentamentos, em relação aos desenvolvimentos econômico, 
social e políticos, apoiados em políticas públicas universais e promotoras da 
exclusão social e da segregação racial do espaço. Um exemplo importante 
dessa ideia, considerando a MOCAMBO, está relacionado ao Carnaval, pois o 
berço do Carnaval popular da cidade se fazia presente na Cidade Baixa, com o 
Quilombo do Areal, e na antiga Ilhota, espaços notadamente marcados pelas 
presenças dos coretos e dos blocos de rua no bairro.

Com sua sabedoria, Elaine narra seu território e o liga à presença dos 
marcadores territoriais, que confluem e que fortalecem a territorialidade da 
MOCAMBO. Na confluência da diáspora de São Sebastião do Caí com a presença 
dos marcadores territoriais do povo negro na Cidade Baixa, consolida-se a 
territorialidade quilombola da MOCAMBO. É nesse sentido, que a MOCAMBO 
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reivindica seu território, pois a conquista da terra é sinônimo de liberdade, de 
autonomia e de dignidade de vida, traçada por suas lutas, porém fortalecida 
pelos saberes ancestrais e pelas vivências em comunidade. 

Nesta perspectiva, representamos o mapa Quilombo da MOCAMBO e 
ARREDORES: marcadores territoriais (Figura 13). Os arredores representam 
uma teia, porque traz uma rede de marcadores, que integram a narrativa espacial 
do Quilombo da MOCAMBO. A narrativa espacial contém as territorialidades 
vividas e atravessadas pela resistência e pela permanência no espaço. Um dos 
marcos históricos desse encontro entre os marcadores territoriais da Cidade Baixa 
e as corporeidades quilombolas da MOCAMBO se integra a parte do percurso 
dos territórios negros em Porto Alegre, com a instalação de obras de arte em 
espaços públicos da cidade2. O mapa se relaciona com as histórias e com os 
espaços da Cidade Baixa e, principalmente, configura o sentido da confluência, 
das teias e das conexões, estabelecidas entre os elementos que constituem o 
território: a religiosidade, os espaços de lazer, de convivência, de cooperação, de 
solidariedade, de luta, de resistência, de festa, de ação política e de economia. 

Entre os marcadores territoriais, destacamos a primeira sede da Entidade 
MOCAMBO, como forma de demarcação simbólica das vivências da etnia 
negra naquele espaço, em que foi construído, em 2009, o protótipo da Pegada 
Africana, obra que viria a ser construída em 2011, na Praça da Alfândega, pelo 
escultor, arquiteto e urbanista Vinicius Vieira (Figura 14).

Outro marcador territorial importante, que representa a força da presença 
negra no território, é indicado pelo espaço de moradia de Osuanlele Okizi 
Erupê, chamado, no Brasil, como José Custódio Joaquim de Almeida (Príncipe 
Custódio), nascido em Benim, que morou no terreno ocupado, atualmente, 
por este edifício. No terreno de sua residência (na rua Lopo Gonçalves, 498), 
Custódio realizava atendimentos e cerimônias de culto aos Orixás, tornando 
este espaço sagrado (Figura 15).

Na rua José do Patrocínio, número 998, funcionava o bar Luanda, que 
teve, como um de seus proprietários, José Alves Bitencourt, o Nego Lua, figura 
histórica do Movimento Negro de Porto Alegre e fundador da entidade Grupo 
de Trabalho (GT) Angola-Janga. Esse bar também foi de propriedade do Sr. 
Aristides da Silva, o Tidi, e ficou muito conhecido, nas décadas de 1970/1980, 
pelo famoso “sopão do Tidi”. O espaço recebia negros, pobres, homossexuais, 
trabalhadores braçais, entre eles, estivadores, ou seja, abraçava a diversidade, 
que sempre constituiu a boemia do bairro, que não encontrava aceitação e 
visibilidade em outros estabelecimentos.

2 Mais informações sobre o Museu do Percurso dos Territórios Negros de Porto Alegre podem ser acessadas 
em: http://museudepercursodonegroemportoalegre.blogspot.com/.
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Na rua Barão do Gravataí, número 691, constituiu-se a primeira diretoria, 
oriunda de uma comissão provisória, da Associação Comunitária da Barão do 
Gravataí/Departamento Negro de Mocambo a Cidadão, atual MOCAMBO. A 
teia de marcadores encontra um importante elo de relação com a identidade 
quilombola com o Quilombo do Areal, cujas parcerias se concretizam em forma 
de projetos para os jovens e para as pessoas da terceira idade da comunidade. 

Outro marcador territorial é o Ilê Nação Oyó, localizado na travessa Dilamar 
Machado (antiga travessa Pesqueiro). Trata-se de um centro religioso de matriz 
africana, muito tradicional do bairro, atualmente, sob responsabilidade de 
Ieda Maria Viana da Silva, conhecida como Ialorixá Mãe Ieda do Ogum, o qual 
funciona há 57 anos no bairro. Os fundos da Casa de Elaine dava para os fundos 
da Terreira.

A luta pela terra quilombola se relaciona à resistência e ao direito à cidade, 
empenhada pelas lutas históricas da MOCAMBO. Essa ação é fruto do movimento 
de resistência, engendrado pelas antigas colônias africanas da cidade e presente 
nas narrativas espaciais da Cidade Baixa, pela oralidade que mantém vivas as 
tradições da cultura afro-brasileira. Na cartografia do Quilombo da MOCAMBO, 
1983 (Figura 16), foi realizada a perícia, que representa a expressão dessa 
oralidade.

O mapa da perícia de 1983 narra o fundamento da confluência territorial 
da presença do negro na Cidade Baixa, compondo o percurso dos territórios 
negros. Um dos espaços importantes é o Largo Zumbi dos Palmares, localizado 
no bairro Cidade Baixa, em frente à atual sede da MOCAMBO. Este espaço fazia 
parte de uma região chamada Emboscada no início do século XX, porque era 
coberta por uma densa mata e porque os escravizados encontravam, nesse 
espaço, um território para se proteger de seus perseguidores. Quando o espaço 
se tornou alvo das mudanças urbanas, junto com os aterros e com a construção 
da primeira Perimetral, passou a ser denominado Largo da EPATUR. A partir de 
lutas do movimento negro, objetivando a mudança no topônimo, foi proposta 
nova denominação, construída pelas entidades Angola Janga e MOCAMBO entre 
outras. Atualmente, este se constitui em um espaço de convivência comunitária 
e em lugar de escambo (foi o espaço primeiro escambo do movimento negro), 
no qual se adquirem ervas e produtos frescos, para a culinária e para outros 
fins, como batuques, benzeduras e usos medicinais. O espaço também recebe 
atividades, relativas à cultura negra, sobretudo, na Semana de Consciência 
Negra de Porto Alegre, entre outras atividades, ao longo do ano. O Largo é 
constituído por um conselho, que se denomina Conselho Gestor do Largo Zumbi 
dos Palmares, com participação de entidades, como o Grupo de Trabalho (GT) 
Angola-Janga, a MOCAMBO, a Academia Samba Puro, o Clube Negro Satélite 



QUILOMBO DA MOCAMBO E ARREDORES: Marcadores Territoriais 



  Figura 13 – Mapa da Teia de Marcadores Territoriais da Comunidade MOCAMBO. Fonte: NEGA (2020)
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Figura 14 – Primeira sede da MOCAMBO e na sua calçada, o protótipo 
da Pegada Africana
Fonte: acervo de Ariel Rocha de Lima (2020)

Prontidão, a Comunidade Terreira Ilê Axé Yemonja Omi Olodô, o Clube Negro 
Floresta Aurora e o grupo Embaixadores do Ritmo. 

Outro marcador importante no mapa da perícia está associado à avenida 
Washington Luiz, antiga Praia do Riacho, cujo espaço era muito utilizado pelas 
lavadeiras do Areal e da região central, trabalho que era realizado, sobretudo, 
por mulheres negras.

As tradições da MOCAMBO também estão associadas às festas carnavalescas, 
principalmente, à Escola de Samba Praiana. Com seu surgimento, no início da 
década de 1960, houve uma nova organização dos blocos carnavalescos em Porto 
Alegre, envolvendo alas temáticas, samba-enredo, harmonia e destaques de 
Mestre-Sala e de Porta-Bandeira (Figura17). Com o período da Ditadura Militar, 
após 1968, os carnavais passaram a ser controlados, ocorrendo em diferentes 
espaços, como as avenidas João Pessoa (de 1969 a 1975), Perimetral (de 1976 
a 1987) e Augusto de Carvalho (de 1988 a 2003) (KRAWCZYK; GERMANO; 
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POSSAMAI, 1992). A partir de 2004, os desfiles de carnaval passaram por mais 
processos de segregação e de exclusão, sendo realocados para um sítio distante de 
seus espaços de origem: o Complexo Cultural Porto Seco, na zona Norte de Porto 
Alegre. Este lugar, por sua vez, vem sofrendo um processo de desmantelamento, 
em função da falta de apoio das gestões públicas na organização da festa popular. 

Figura 15 – Prédio, construído no terreno da Lopo Gonçalves, em que, no 
passado, havia a casa do Príncipe Custódio (à esquerda da imagem).
Fonte: adaptado por Ariel Rocha de Lima (2020), a partir de Santos (2020)

Figura 17 – Integrantes da bateria da Academia de Samba Praiana, em 1970. 
Fonte: Museu Joaquim Felizardo (s/d) obtida em www.nonada.com.br
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Figura 16 – Imagem aérea do Quilombo da MOCAMBO e do seu entorno, em 1983. 
Fonte: NEGA (2020
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TRAVESSIAS EM CURSO PELA COMUNIDADE
Apresentamos, neste capítulo, o pertencimento territorial do Quilombo da 

MOCAMBO, fazendo referência ao trabalho desenvolvido pelo NEGA, junto à 
comunidade, em 2020. Os dados são oriundos da coleta de informações, obtidas 
por entrevistas, por trabalhos de campo e pela realização de mapeamento 
coparticipativo. 

Ressaltamos que as comunidades quilombolas não podem ser generalizadas 
nem consideradas territórios homogêneos, que apresentam formas idênticas 
de organização social e de distribuição espacial, sendo metodologicamente 
equivocado construir um modelo, como instrumento de pesquisa indiscriminado, 
a ser utilizado para todas as comunidades ou, mesmo, usar somente informações 
universais, dispostas por instituições oficiais. Considerando o Decreto nº 
4.887/2003, é previsto procedimento como este, a fim de compreender as 
dinâmicas geográficas dos vínculos territoriais e a caracterização socioambiental 
da comunidade estudada, a fim de subsidiar o reconhecimento do território 
quilombola, por parte do Estado.

A MOCAMBO possui histórias pluralizadas e, neste capítulo, apresentamos as 
narrativas, que contam como a associação foi criada e de quais maneiras busca 
manter os laços comunitários e familiares, lutando pelo direito dos descendentes 
de africanos ao seu território e ao seu jeito de viver. A MOCAMBO é um exemplo 
dessa recuperação, feita pela insurgência organizada e pela valorização da 
manutenção de um jeito próprio de existir, em que o território não é sinônimo 
de propriedade privada, mas um bem comum.

Para entender tal concepção, é preciso explicitar o que entendemos 
por quilombo/quilombismo e por mocambo/mocambagem. Segundo Ilka 
Boaventura Leite (2000), mocambo é quase sinônimo de quilombo, quando o 
termo é colocado em perspectiva histórica. Para Abdias Nascimento (2019, p. 289-
290), o Quilombo de Palmares colocou em contradição toda a estrutura colonial. 
Para o autor, quilombo significa “[...] reunião fraterna e livre, solidariedade, 
convivência, comunhão existencial”. Como sistema econômico, o quilombismo 
tem sido a adequação ao meio brasileiro do comunitarismo, ou do ujamaaísmo, 
da tradição africana” (NASCIMENTO, 2019, p. 290). O quilombismo, portanto, é 
uma prática cultural, que se complexifica, com a multiplicidade de experiências, 
construídas ao longo dos tempos, no Brasil. Tal termo se complexifica na 
atualidade, contexto em que as comunidades quilombolas são compreendidas 
como tradicionais, inclusive, do ponto de vista das políticas públicas. Justamente, 
tal experiência de comunidade, que se contrapõe ao modelo capitalista, a 
singulariza, mas, no caso urbano, a problematiza. Nessa perspectiva, o Conselho 
de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra do Rio Grande do 
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Sul (CODENE-RS) emite o reconhecimento da MOCAMBO como quilombo 
urbano (Figura 18).

Os valores quilombolas, destacados ao longo deste capítulo, confluem para 
a territorialidade da MOCAMBO, indicando a necessidade da terra, enquanto 
um direito, para garantir o bem-viver dessa comunidade. Afirma-se a urgência 
da titularidade da terra da comunidade quilombola da MOCAMBO, com a 
atenção as suas especificidades culturais e com o respeito ao território original, 
em sua integridade, já reconhecida por diversos setores da sociedade e diante 
de sua afirmação territorial na cidade.

Figura 18 – Resolução de reconhecimento da Comunidade MOCAMBO como quilombo urbano.
Fonte: Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos de Porto Alegre (2020)
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CONVERSANDO SOBRE O QUE ESTAMOS APRENDENDO…

I. Proposta para atividades 
pedagógicas: 

1. Temática: O Quilombo da 
MOCAMBO: território, memória 
e identidade.

2. Objetivos: 

- Conhecer aspectos da cultura e 
da história da MOCAMBO;

- Valorizar os saberes tradicionais 
e a identidade quilombola.

3. Atividade:

I – O Quilombo da MOCAMBO expressa as marcas do protagonismo e da 
resistência das comunidades negras, que buscam sua permanência no solo de 
sua ancestralidade, preservando práticas culturais, como o Carnaval, o batuque 
e as rodas de conversa. Mulheres, como Regina Albuquerque, que passaram a 
infância na rua Pantaleão Telles (antiga Praia do Riacho e atual rua Washington 
Luís), faziam parte do compadrio, que é uma das características da MOCAMBO. 
Segundo a Griô Elaine, a tia Romilda e a vó Alaídes vieram de barco de São 
Sebastião do Caí para Porto Alegre. O relato de Romilda sobre essa travessia 
está guardado no Arquivo Histórico Moysés Vellinho de Porto Alegre, que fica 
na Av. Bento Gonçalves. 

a) Qual é a importância dos registros e das memórias para uma comunidade 
quilombola, como a MOCAMBO?

b) Há aproximadamente quanto tempo se tem registro da presença da MOCAMBO 
no atual território?

c) Quais elementos culturais se destacam na comunidade quilombola da 
MOCAMBO, que marcam a sua ancestralidade?

d) Como a MOCAMBO se destacou, ao representar a cultura afro-gaúcha?

II – Observe o mapa a seguir:
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a) Qual elemento natural aparece como um marcador territorial do Quilombo 
da MOCAMBO?

b) O mapa apresenta uma área historicamente conhecida como “Emboscada”. 
Por que essa área ficou conhecida por esse nome, desde o início do século XX?

c) O que significou a mudança de nome do antigo Largo da EPATUR para Largo 
Zumbi dos Palmares? Quem propôs essa alteração?

d) Em que rua está localizada, hoje, a antiga Praia do Riacho?

e) Qual é o nome do logradouro público, em que ocorriam os desfiles de carnaval, 
em Porto Alegre, entre os anos de 1961 e de 1968? 

f) Quais são os nomes das três avenidas, em que ocorriam os desfiles de Carnaval, 
em Porto Alegre, e onde eles ocorrem, atualmente?

g) Pesquise e responda por que os desfiles de Carnaval de Porto Alegre não 
ocorrem mais no centro da cidade:
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SILVA
Lorivaldino da Silva, o Lorico, foi 
um importante líder da questão 
quilombola na história de Porto 
Alegre. Lorico foi o primeiro 
presidente da Associação Quilombola 
da Família Silva e um dos principais 
articuladores da luta pelo território, 
declarado, em 2009, o primeiro 
quilombo urbano do país. Semeador 
da liberdade e do respeito à memória 
e aos saberes quilombolas, Lorico faz 
parte da memória sempre viva da luta 
quilombola na cidade. 

Fonte: Arquivo do Diretor de Fotografia Josemar 
Afrovulto Foto Still do Filme Quilombo da Família Silva 
de Sérgio Valentim/2013

VOLUME 1 CARTOGRAFIA CONTRACOLONIAL

Fonte: Acervo Quilombo do Areal, 2021

AREAL
Gessi da Rosa Fontoura, a Duda, 
foi uma importante liderança do 
Quilombo do Areal. Juntamente 
com outras mulheres, foi uma das 
fundadoras do Clube de Mães do 
Areal, na década de 1970, bem como 
alcançou a participação da comunidade 
no Orçamento Participativo (OP), o 
que, nas décadas de 1980 e de 1990, 
trouxe melhorias habitacionais e de 
infraestrutura para o Quilombo do 
Areal. Duda é uma memória sempre 
viva e símbolo de resistência na luta 
quilombola de Porto Alegre. 
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ALPES
Joelma da Silva Ellias e Volmir da Silva Ellias foram duas importantes lideranças 
do Quilombo dos Alpes. Joelma era diretora de eventos e membro do conselho 
fiscal da Associação do Quilombo dos Alpes, e Volmir, o Guinho, era vice-
presidente da associação. Ambos foram assassinados, em 4 de dezembro de 
2008, devido às disputas com a especulação imobiliária, quanto ao território 
quilombola dos Alpes. A memória dos irmãos é um poderoso símbolo da luta 
quilombola, frente às perversas formas de extermínio das populações periféricas. 

Fonte: Acervo Quilombo dos Alpes, s/d; Tania Mainerz, 2005.

FIDÉLIX 
Hamilton Teixeira Santana foi fundador do 
Quilombo da Família Fidélix, junto a Sérgio 
Fidélix e a Milton Santana. Seu Hamilton, 
natural de Santana do Livramento, chegou 
em Porto Alegre, no final da década de 1970, e 
ocupou a área do quilombo, em que construiu 
sua casa. Hamilton integrou a Associação 
Comunitária e Cultural do Quilombo da Família 
Fidélix e também atuou na luta da comunidade 
pela titulação da terra. Nas palavras de Sérgio, 
era um “quilombola brancão”. Hamilton 
compartilhava, com as gerações mais novas, 
seus conhecimentos sobre toques e sobre 
ritmos de batuque.

Fonte: Gabriel Muniz, 2021.
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Fonte: Acervo Quilombo dos Flores, 2019.

FLORES
Rosalina da Costa Vasconcellos, 
matriarca do Quilombo da Família Flores, 
chegou ao território da comunidade em 
1975, junto com os filhos. Dona Rosalina 
tem suas origens territoriais ligadas ao 
Quilombo dos Alpes, compondo elos 
de identidade quilombola no bairro 
Glória, em Porto Alegre. A matriarca, 
assim como a trajetória do Quilombo da 
Família Flores, é símbolo de resiliência e 
de resistência, passando, de geração em 
geração, os afetos e as lutas pelo território.

Fonte: Acervo da família, publicado em 
Dorneles (2019).

LEMOS
Délzia Gonçalves de Lemos e Jorge 
Alberto Rocha de Lemos foram os 
patriarcas do Quilombo da Família Lemos. 
Vindos do bairro Lomba do Pinheiro, por 
volta de 1964, construíram a primeira 
casa no território, em que moraram, 
com os filhos. Dona Délzia, natural do 
município de Canguçu, possui vínculos 
familiares e culturais com o Quilombo 
de Maçambique. O casal eternizou suas 
raízes quilombolas nos cuidados com a 
terra, os quais são cultivados, até hoje, 
pela família. Délzia e Jorge manifestam e 
fortalecem a constante luta e a resistência 
na garantia do território da comunidade.
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OURO
Ruth Ribeiro Pereira, a Vó Ruth, 
iniciou o território do Quilombo 
Família de Ouro, na década de 
1960, após regressar do município 
de Cruz Alta. O território da Família 
de Ouro, localizado na parada 4 da 
Lomba do Pinheiro, resultou de uma 
doação para o Ogum de Vó Ruth, em 
retribuição a dádivas alcançadas. 
Vó Ruth fez parte e representa o 
matriarcado da Família de Ouro, 
e suas ancestralidades e seus 
processos de formações cultural e 
religiosa se refletem nas gerações 
atuais da comunidade e no cotidiano 
do quilombo.

MOCAMBO 
Maria Eulália Rodrigues, a Mariazinha 
da Praiana, foi uma importante 
referência para a comunidade da 
Mocambo. Mariazinha foi uma das 
primeiras mulheres conselheiras e 
fundou a ala Verde que te quero Rosa
na Escola de Samba da Praiana. Ela 
também foi musa do tema-enredo 
escrito por Mário Quintana, tendo sido 
destaque de carro alegórico no desfile do 
ano de 1986. A matriarca representa os 
vínculos territoriais da Mocambo com 
os territórios negros do bairro Cidade 
Baixa, em Porto Alegre.

Fonte: Gabriel Muniz, 2021.

Fonte: Acervo Familiar, 2021.
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Fonte: Acervo Família Mathias, s/d.

FRENTE QUILOMBOLA
Maria Oscarlina Mathias Rosa e Hilda Teresinha Mathias Dobal, foram 
importantes militantes do Movimento Negro de Porto Alegre, atuando nas lutas 
raciais, quilombolas, carnavalescas e sindicalistas da cidade. Lutaram incansáveis 
pelos direitos das comunidades negras de Porto Alegre, tornando-se referencia 
para os companheiros e para as gerações futuras.

Fonte: Rita da Rosa, 2018.

MACHADOS
Maria Lúcia dos Santos, a Tia Lú-

cia, é uma das primeiras moradoras 
do Quilombo dos Machado/Vila 7 
de Setembro, construiu sua casa no 
território que ainda era predominan-
temente rural até a segunda metade 
do século XX. Tia Lúcia chegou em 
Porto Alegre na década de 1960 e hoje 
representa o matriarcado que liderou a 
busca por qualidade de vida e direitos 
da comunidade. Através da oralidade 
de Tia Lúcia, os caminhos e elos da 
comunidade se propagam e fortalecem 
a luta quilombola na cidade.
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junto ao coletivo de professores da disciplina Encontro de Saberes, vinculada ao NEAB/UFRGS. 
Contato: claudia.pires@ufrgs.br

CLARICE MORAES
Graduada em dança, pela UERGS, e pós-graduada em Estudos Culturais, pela UFRGS. 
Contato: clariceafefe@gmail.com

DAIANE DA SILVA ELLIAS
Segunda secretária da Associação Quilombola dos Alpes D. Edwirges, liderança comunitária e 
filha de Rosangela da Silva Ellias. 
Contato: quilombodosalpes@gmail.com

DANIELA RODRIGUES ESPÍNDOLA
Integrante do Departamento de Educação do Quilombo Mocambo (Associação de Remanescente 
de Quilombo – Amigos e Moradores da Cidade Baixa e Arredores – Mocambo), que faz parte do 
processo de preservação e de promoção dos direitos da comunidade negra da Cidade Baixa, 
desde a década de 1970. Professora da rede municipal de ensino de Porto Alegre, especialista em 
História Africana e Afro-Brasileira, pela Faculdade Porto-Alegrense (FAPA), e em Alfabetização e 
Letramento, pela PUCRS, e graduada em Letras – Português e Literatura de Língua Portuguesa, 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Contato: danielaespindola@gmail.com
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DANIELE MACHADO VIEIRA
Doutoranda em Geografia no Programa de Pós-Graduação em Geografia (POSGEA) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e docente na rede municipal de ensino de Porto Alegre/RS. 
Contato: daniele_vieira48@yahoo.com.br

DANUZA MENEGHELLO
Formada em Geografia, pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra, pelo Programa de 
Pós-Graduação em Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2018), professora 
efetiva do Colégio de Aplicação e capoeirista do Grupo Capoeira Angola Palmares, desde 1990. 
Contato: dmeneghello11@gmail.com 

DIEGO MITTMANN KAISER BARBOZA
Bacharel em Geografia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2020), e, atualmente, 
aluno da Licenciatura em Geografia na mesma universidade. Atua no NEGA/UFRGS, desde 2016. 
Contato: dmkbgeografia@gmail.com

DHARKSON DA ROSA SEVERO 
Estudante do 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Monsenhor Leopoldo Hoff e estagiário 
na empresa Caixa Econômica Federal. É participante do Coletivo QuilomBonja. 
Contato: dharksonsevero470@gmail.com

DUAN KISSONDE
Poeta, graduando do curso de História da UFRGS, bolsista CNPq e pesquisador das territorialidades 
negras em Porto Alegre. 
Contato: duanbarcelos@gmail.com

ELISANDRO OLIVEIRA VIEIRA, ‘CAÇAPA’
Capoeirista e professor de capoeira e morador e liderança comunitária do Quilombo dos Machados. 

ÊNIO MESSIAS NUNES
Morador do bairro Restinga/Porto Alegre/RS e memória viva do bairro Ilhota. 

EUGÊNIO SILVA DE ALENCAR | MESTRE PARAQUEDAS
Eugênio Silva de Alencar, mais conhecido como Mestre Paraquedas é músico, compositor, 
carnavalesco e artista plástico, fundador de várias escolas de Samba de Porto Alegre, entre 
elas a Academia de Samba Puro, Realeza e a Tribo Carnavalesca Os Comanches. Pesquisador 
e Mestre da Cultura Popular, foi professor na disciplina de Saberes Populares e Tradicionais da 
UFRGS de composição de sambas enredo, integrante da Frente Quilombola RS e do Instituto 
Cultural Afrosul/Odomodê, onde é reconhecido como Mestre Griô.

FABIANE FIGUEIREDO XAVIER 
Moradora e liderança comunitária do Quilombo do Areal e secretária da Associação Comunitária 
e Cultural do Quilombo do Areal. 
Contato: fabiffx@gmail.com
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FRANCINE SUELEN DA ROSA MARTINS
Filha de Patrícia de Lourdes Peres da Rosa, quilombola do Quilombo Família de Ouro Ilê de 
Oxum e Ossanhas. 

GABRIEL MUNIZ DE SOUZA QUEIROZ
Natural do Recife (PE), reside atualmente em Porto Alegre (RS), possui graduação em Design 
Gráfico, pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), e graduação em Cinema e Audiovisual, 
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é mestrando em Geografia 
(UFRGS), com a temática de paisagens sonoras em territórios negros no RS. Desde 2003, 
desenvolve trabalhos, relacionados à audiovisual, à ilustração e ao design gráfico. É designer, 
técnico de som direto, artista transmídia e pesquisador autônomo do campo de sonoridades, 
em suas relações com artes, com tecnologia, com design, com Geografia e com espiritualidade, 
buscando aprofundar estes campos numa perspectiva afrocêntrica. Atua, enquanto cineclubista, 
em comunidades negras de Recife e Olinda (PE) e de Porto Alegre (RS), junto ao Cineclube 
Bamako, pelo qual também realiza produções audiovisuais. Também é educador popular, com 
experiências em design, em som, em audiovisual e em arte tecnológica. 
Contato: gaboqueiroz@gmail.com

GENECI DE LOURDES FLORES
Liderança do Quilombo dos Flores, faz parte do projeto social e comunitário Geração Tigres 
FC, é militante da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul e titular do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Porto Alegre (COMSANS). 
Contato: geni.flores10@gmail.com

GERSON FLORES
Filho de Rosalina da Costa Vasconcelos e morador do Quilombo dos Flores. 

GIULIA ASSUNÇÃO SICHELERO 
Estudante de Bacharelado em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua 
no NEGA/UFRGS, desde 2018. 
Contato: gsichelero@gmail.com

GLÁDIS ELISE PEREIRA DA SILVA KAERCHER
Professora associada do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do Uniafro/UFRGS, membro do 
GT 26 do TCE/RS e idealizadora do giz de cera cor de pele PINTKOR/UNIAFRO. 
Contato: gskaaercher@gmail.com

GLÓRIA FARIAS GONCALVES
Tia de Patrícia de Lourdes Peres da Rosa e memória viva das trajetórias do Quilombo Família 
de Ouro Ilê de Oxum e Ossanhas.

GUSTAVO FLORES
Filho de Geneci de Lourdes Flores e morador do Quilombo dos Flores. 
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HELENA BONETTO
Licenciada em Ciências Sociais, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
doutora, pela UFRGS, e professora de Geografia na rede estadual do Rio Grande do Sul. 
Contato: geohelenabonetto@gmail.com

HIAGO GODOI BARTH
Estudante de Bacharelado em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
membro do NEGA/UFRGS, desde 2018. 
Contato: hiagobarth@gmail.com

JOÃO BATISTA DA COSTA VASCONCELOS
Filho de Rosalina da Costa Vasconcelos e morador do Quilombo dos Flores. 

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Doutor (PUCRS) e mestre em História (UFF), trabalha no Departamento de Educação e 
Desenvolvimento Social (DEDS/PROREXT/UFRGS). 
Contato: joseants@hotmail.com

JOSÉ CARLOS DOS ANJOS
Professor do Departamento de Sociologia da UFRGS e do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Rural da mesma universidade. 
Contato: jcdosanjos@yahoo.com.br

JOSÉ RIVAIR MACEDO
Casado e pai de quatro filhos(as), nasceu no Paraná, morou e se formou em São Paulo e vive 
no Rio Grande do Sul, desde o ano de 1994. É licenciado em História, pela Universidade de 
Mogi das Cruzes (1985), e doutor em História Social, pela FFLCH-USP, realizou estudos de pós-
doutorado na Universidade Nova de Lisboa (2001) e na Universidade de Lisboa (2011), atua com 
pesquisador do CNPQ, desde 1995, é professor titular no Departamento de História da UFRGS 
e, também, docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em História da 
mesma universidade, é sócio da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, coordena 
a Rede Multidisciplinar de Estudos Africanos do ILEA-UFRGS e é integrante do NEAB-UFRGS. 
É autor, entre outros, dos livros História da África (Editora Contexto, 2013) e O pensamento 
africano no século XX (Outras Expressões, 2016) e, em parceria com Nei Lopes, do Dicionário 
de História da África (Editora Autêntica, 2017). 
Contato: joserivairmacedo@gmail.com

JOSIEL FERREIRA
Morador do Quilombo dos Machado/Vila 7 de setembro.

KARINA REJANE DA SILVA ELLIAS
Agente de saúde quilombola, primeira secretária da Associação Quilombola dos Alpes D. 
Edwirges e irmã de Rosângela da Silva Ellias. 
Contato: quilombodosalpes@gmail.com
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KÁTIA MARQUES
Moradora do Quilombo dos Machado.

LAISA ZATTI RAMIREZ DUQUE
Bacharel em Geografia (2020), mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia, desde 
2020, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora-extensionista do Núcleo 
de Estudos Geografia e Ambiente, desde 2017. 
Contato: laisazatti@gmail.com

LARA MACHADO BITENCOURT
Geógrafa, bacharela, licenciada e mestra formada pela UFRGS, pesquisadora-extensionista do 
Núcleo de Estudos Geografia & Ambiente, em que presta assessoria geo-jurídica às comunidades 
quilombolas de Porto Alegre. 
Contato: laaarabitencourt@gmail.com

LAURA ISABEL DOS SANTOS FLORES
Estudante de licenciatura em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e extensionista do Núcleo de Estudos Geografia & Ambiente (NEGA). 
Contato: lauraisf7@gmail.com

LÍGIA MARIA DA SILVA
Presidente da Associação Quilombo da Família Silva. 
Contato: quilombosilva@yahoo.com.br

LUÍS ROGÉRIO MACHADO CAMILO, ‘JAMAIKA’
Professor de capoeira, integrante da Associação Cultural Capoeira Angola Rabo de Arraia-Mestre 
Ratinho e liderança comunitária do Quilombo dos Machado/ Comunidade Sete de Setembro. 
Atualmente, compõe a Frente Quilombola RS (FQRS) e a Articulação Nacional de Quilombos 
e trabalha com formação de pessoas (pelo desenvolvimento de atividades, como a Capoeira 
Angola, Maculelê, Afoaxé, etc.). 
Contato: jamaikarogerio@gmail.com

MAIARA PRISCILA PERES DA ROSA
Irmã de Patrícia de Lourdes Peres da Rosa e quilombola do Quilombo Família de Ouro Ilê de 
Oxum e Ossanhas. 

MARA REJANE RIBEIRO
Prima de Patrícia de Lourdes Peres da Rosa e quilombola do Quilombo Família de Ouro Ilê de 
Oxum e Ossanhas. 

MARCOS AURÉLIO PIA
Presidente da Associação de Moradores Vila 7 de setembro, morador e liderança comunitária 
do Quilombo dos Machado. 
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MARIA CLARA CARDOSO NUNES
Moradora e liderança comunitária do bairro Restinga/Porto Alegre/RS. 

MARIA ELAINE RODRIGUES ESPINDOLA 
Mulher negra e ativista social. A mestra atua na liderança da MOCAMBO e possui reconhecimento 
como griô (condecoração, por política pública ou não, relativa aos saberes da oralidade dos 
descendentes de africanos no Brasil) pelo Projeto Museu Percurso do Negro/Centro de Referência 
Afro-brasileira/Programa MONUMENTA (2009) e pela Câmara Municipal de Porto Alegre (2010). 
Professora aposentada, é filha de Mariazinha, fundadora da Ala Verde Que Te Quero Rosa da Escola 
de Samba Praiana. Participa em diferentes espaços comunitários e culturais porto-alegrenses, tais 
como: Orçamento Participativo, Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra/RS, Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro, Comissão de Acompanhamento do 
Ingresso de Afro-brasileiros da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Associação de Remanescentes 
de Quilombos, Programa Quilombolas em Rede, criação do Selo Quilombola, Conselho Local 
de Saúde, Piquete O MOCAMBO (cultura negra gaúcha no Acampamento Farroupilha), além de 
atuar nas atividades de extensão e de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
como mestra griô, destacadamente, na disciplina Encontro de Saberes. 
Contato: mocambo.poa@gmail.com

MARIA LÚCIA DOS SANTOS
Matriarca do Quilombo dos Machado e memória viva da trajetória da comunidade. 

MARIANA NICOLINI ACOSTA
Concluiu sua formação em Geografia (bacharelado) em 2019, pela UFRGS. Atualmente, desenvolve 
mestrado na área de Análise Territorial, pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
UFRGS e cursa Licenciatura em Geografia na mesma universidade. É educadora voluntária 
no Projeto Educacional Alternativa Cidadã (PEAC), desde 2017, e integra a equipe do Núcleo 
de Estudos Geografia & Ambiente (NEGA/UFRGS), desde 2019, atuando como pesquisadora 
e como extensionista em atividades de campo, em levantamento de dados e em produção 
documental, no desenvolvimento de Cartografia Social com quilombos urbanos de Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul. 
Contato: mariana.nicolini@ufrgs.br

MARÍLIA GUIMARÃES RATHMANN
Professora de Geografia da rede municipal de ensino de Porto Alegre (RS). 
Contato: mariliaguimaraess@gmail.com

MARILU MARTINS
Sogra de Patrícia de Lourdes Peres da Rosa e quilombola do Quilombo Família de Ouro Ilê de 
Oxum e Ossanhas. 

MATHEUS EILERS PENHA
Mestre em Geografia, pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFRGS, professor de 
Geografia na rede municipal de ensino de Cachoeirinha/RS e pesquisador-extensionista do 
NEGA/UFRGS. 
Contato: matheuseilers@gmail.com
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NARA MARIA VASCONCELOS DE MELLO
Filha de Rosalina da Costa Vasconcelos e moradora do Quilombo dos Flores. 

NELSON REGO
Geógrafo e doutor em Educação, professor no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Contato: nelson.rego@ufrgs.br

ONIR DE ARAÚJO
Natural de Niterói (RJ), é advogado formado na Universidade Federal Fluminense, possui 
formação, também, em Geografia e em Geologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Como advogado popular e defensor dos direitos humanos, já atuou na assessoria sindical e está 
voltado, nos últimos 20 anos, à defesa dos direitos territoriais de comunidades quilombolas, 
em especial, de comunidades quilombolas em contexto urbano. Foi membro do Movimento 
Negro Unificado e, desde 2010, contribui para a construção da Frente Nacional em Defesa dos 
Territórios Quilombolas na seção do estado do Rio Grande do Sul e, a partir de 2014, para a 
construção da Organização Para a Libertação do Povo Negro. 
Contato: oniraraujo@gmail.com

PAOLA JULIANA PERES DA ROSA
Irmã de Patrícia de Lourdes Peres da Rosa e quilombola do Quilombo Família de Ouro Ilê de 
Oxum e Ossanhas. 

PATRÍCIA DE LOURDES PERES DA ROSA
Matriarca, Yalorixá e liderança comunitária do Quilombo Família de Ouro Ilê de Oxum e Ossanhas. 
Contato: pattydeoxum@gmail.com

PATRÍCIA GONÇALVES PEREIRA
Bióloga, educadora, mestre e doutoranda em Desenvolvimento Rural, pelo PGDR, integrante 
da FQRS e do Laboratório Urgente de Teorias Armadas (NEAB/UFRGS) e atua nas áreas de: 
Epistemologias contracoloniais; Territorialidades insurgentes (Cartografia de quilombos urbanos); 
e Feminismos insurgentes. Trabalha com formação de professores. 
Contato: pgpbio8@gmail.com

PAULO JORGE OLIVEIRA, ‘SEU BAGÉ’
Morador do Quilombo dos Machado/Vila 7 de Setembro.

SANDRO GONÇALVES LEMOS
Liderança comunitária do Quilombo da Família Lemos. 
Contato: lemosgsandro@gmail.com

SÉRGIO IVAN DOS SANTOS FIDÉLIX
Presidente da Associação Comunitária e Cultural Remanescentes de Quilombo da Família Fidélix. 
Contato: si.fidelix@gmail.com
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SÉRGIO VALENTIM
Sérgio Valentim é documentarista e produtor cultural, graduando em Museologia pela Universidade 
Federal de Pelotas-RS, especialista no campo da memória social, pesquisador e diretor do 
documentário sobre o tambor de sopapo, chamado O Grande Tambor (2010) que reconhece o 
Sopapo como patrimônio imaterial do Brasil. Dirigiu o documentário Quilombo da Família Silva 
(2013) e o filme Batuque Gaúcho (2014). Professor de Educação Audiovisual no Ponto de Cultura 
Teia Viva e da Escola Técnica Mesquita. Integrante da Frente Quilombola RS desde 2007, onde 
participa do coletivo de cultura e integra a equipe do projeto Museu Quilombola RS. 
Contato: sergiovalentimjr@gmail.com

RAFAEL SANZIO ARAÚJO DOS ANJOS
Geógrafo e professor titular do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília e do 
Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica do Instituto Baobás. 
Contato: quilombo.sanzio@gmail.com
Sites: www.projetogeoafro.unb.br e www.rafaelsanziodosanjos.com.br

ROSANGELA DA SILVA ELLIAS, ‘JANJA’
Presidente da Associação Quilombola dos Alpes D. Edwirges, liderança comunitária e mestre griô. 
Contato: quilombodosalpes@gmail.com

TAÍS DE FREITAS MUNHOZ
Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bolsista de Iniciação 
Científica do Núcleo de Estudos de Geografia & Ambiente – UFRGS (2016-2018). 
Contato: taisfmunhoz@gmail.com

TAIS DE MEDEIROS SILVA
Bacharel em Geografia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestra em 
Geografia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, atualmente, aluna da Licenciatura 
em Geografia na mesma universidade. 
Contato: taism.geo@gmail.com

TAÍSSA GOMES CARDOSO
Estudante do 2º ano do ensino médio no Colégio Rio Branco, estagiária na empresa ParkHub 
e participante do Coletivo QuilomBonja. 
Contato: taissaelisangela@gmail.com

TANARA FORTE FURTADO 
Mestre em Educação, pelo PPGEDU/FACED/UFRGS, doutoranda em Educação, pelo PPGEDU, 
pedagoga do Centro de Formação de Professores da UFRGS (FORPROF) e idealizadora do giz 
de cera cor de pele PINTKOR/UNIAFRO. 
Contato: tanara.forte.furtado@gmail.com

TIAGO BASSANI RECH
Professor de Geografia do IFRS (Campus Restinga) e doutorando do POSGEA/UFRGS. 
Contato: rechster@gmail.com
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UBIRAJARA CARVALHO TOLEDO, ‘BIRA’
Metroviário aposentado, militante do movimento negro, um dos fundadores do IACOREQ e 
conselheiro do CODENE e CEDH-RS. 
Contato: biratoledo@terra.com.br

VANDA TAMIRES DA SILVA ANTUNES
Liderança comunitária do Quilombo dos Machado.

VANDERLEI DE PAULA GOMES
Licenciado em Teatro, pela UERGS, mestre em Geografia, pela UFRGS e componente da 
coordenação Nação Tambores da Vila – Maracatu. Atua com formação continuada em pedagogias 
griô para professores, desde 2011. É mestre griô e músico. 
Contato: vandermonk1@gmail.com

VALÉRIA GONÇALVES LEMOS
Irmã de Sandro Gonçalves Lemos e moradora do Quilombo da Família Lemos.

WILLIAM FLORES
Filho de Geneci de Lourdes Flores e morador do Quilombo dos Flores. 

WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA DA SILVA
Professor de Geografia na educação popular, na rede pública de Sapucaia do Sul e na rede 
privada de Porto Alegre, licenciado em Geografia, pela UFRGS e extensionista do Núcleo de 
Estudos Geografia e Ambiente (NEGA). 
Contato: will-cj@hotmail.com

WINNIE LUDMILA MATHIAS DOBAL
Licenciada em Geografia, pela UFRGS, e pesquisadora-extensionista do Núcleo de Estudos 
Geografia e Ambiente. 
Contato: falecomawinnie@gmail.com
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