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Introdução
O Quilombo dos Alpes é uma comunidade quilombola que há mais de cem anos
existe na Geografia de Porto Alegre desde a chegada da matriarca Edwirges ao
morro dos Alpes na zona sul da cidade no final do século XX.
O objetivo do trabalho realizado no ano de 2018 foi fortalecer e visibilizar as
práticas para uma educação Quilombola e Territorial a partir das memórias e
heranças culturais da comunidade, para a construção um material pedagógico e
político que possa servir como material de divulgação do Quilombo dos Alpes,
promovendo a visibilidade quilombola na região e também na cidade de Porto
Alegre.
Metodologia
A metodologia usada como base foi a pesquisa participante, ou seja a
comunidade esteve presente em todas as etapas da pesquisa,
apresentando a preocupação com suas necessidades e demandas no
território que estão alinhadas com a realidade cultural e espacialmente
vivida.
A organização da metodologia se deu da seguinte forma: 1)Criação de
uma banco de dados, para reunir e organizar as informações adquiridas
durante a pesquisa; 2)Transcrição de áudios com memórias e histórias
do Quilombo dos Alpes compartilhadas pelas lideranças da comunidade;
3)Busca em acervos de museus da cidade por documentos históricos
que pudessem ilustrar e complementar o conteúdo para o material
didático; e 4)Ciclo de Oficinas com Jovens com 3 encontros onde os
temas abordados são os que seriam discutidos e escritos no material
didático: Oficina Eu, nós e a comunidade, Horta Comunitária, Jogo da
Mancala e Saída de Campo ao Museu do Percurso Negro.
Resultados
Foi a partir dos materiais adquiridos durante os processos
metodológicos descritos, bem como as reuniões com a comunidade que
iniciou a organização do roteiro e a decisão dos capítulos que integrariam
o Memorial do Quilombo dos Alpes e são eles: O quilombo e a cidade,
Quilombo e sua gente, Quilombo e saberes, Quilombo e Resistência e por
fim, o Quilombo e os sonhos.

Figura 1: Reunião de planejamento da oficina Eu, Nós e a Comunidade.
Fonte: NEGA/UFRGS, 2018

Figura 2: Oficina da Horta Comunitária Fonte: NEGA/UFRGS, 2018

Considerações Finais
Atualmente estamos em processo de escrita dos textos dos capítulos
do Livro. O material didático do Quilombo dos Alpes que tem como
objetivo reunir, organizar, escrever e ilustrar um material pedagógico e
político de apresentação e reconhecimento do Quilombo dos Alpes,
contar a história de Porto Alegre a partir da memórias e narrativas
quilombolas.
Figura 3: Saída de campo aos Territórios Negros/POA . Fonte:
NEGA/UFRGS, 2018

