
INTEGRANTES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO COLÉGIO FLORESTAL 

VISITAM “TERRITÓRIOS NEGROS” EM PORTO ALEGRE 

 

 Por iniciativa própria, integrantes da Equipe Multidisciplinar do CEFEP 

Presidente Costa e Silva estiveram nos dias 01 e 02 de setembro na cidade de 

Porto Alegre/RS, tendo como objetivo conhecer o projeto denominado 

“Territórios Negros: Afro-brasileiros em Porto Alegre”, que se trata de um roteiro 

por pontos de referência da população negra.  

 A equipe foi recepcionada e acompanhada pela historiadora Fátima 

Rosane da Silva André, qual mostrou o percurso que circula por regiões 

reconhecidas como territórios com ocupação e constituição por afro-brasileiros. 

O trajeto passa pelos Largos Glênio Peres e da Forca (Praça Brigadeiro 

Sampaio), o Pelourinho (Igreja Nossa Senhora das Dores), o Mercado Público, 

o Campo da Redenção (Parque Farroupilha), a Colônia Africana (Bairros Bom 

Fim e Rio Branco), a Ilhota (perto do Centro Municipal de Cultura e da Avenida 

Érico Veríssimo) e o Quilombo do Areal da Baronesa (Travessa Luis Garanha). 

Nestes pontos é possível visualizar obras de artes que fazem memória aos 

ancestrais africanos que fazem parte do denominado “Museu de Percurso”. 

 

   

A historiadora Fátima (foto à direita) explicando sobre o monumento aos visitantes  

 

 Além de todo esse percurso que proporcionou um conhecimento 

histórico-cultural de tamanha relevância, a equipe ainda foi recebida para um 

almoço pelos integrantes do Quilombo dos Alpes, seguido de um momento em 



que se pôde conhecer mais detalhes sobre a origem do local e sua trajetória 

até a atualidade, qual foi contada pelos próprios moradores.  

 Participaram desta atividade Adriana Maria Matias Soriani, Gilda Maria 

Carneiro Aziliero Duda, Marcia Ansolin, Marcos Mendes da Luz, Maria Augusta 

Mendes, Oldair Passos, Roberto Rossa, Sandra Mara Gaedicke Schubalski, 

Vivian Dallagnol de Campos e Valter Zeaginski. Além dos integrantes da 

equipe, acompanharam a atividade alguns familiares dos mesmos e a Diretora 

Pedagógica Eloimar Palma de Lima. 

 O objetivo da atividade e o resultado obtido foi justamente o que se 

pretende fomentar nos educadores com a participação nas Equipes 

Multidisciplinares, que é acrescentar aos integrantes conhecimentos para 

colaborar no processo de reeducação das relações étnico-raciais. 

A Equipe Diretiva do Colégio Florestal parabeniza o comprometimento, 

interesse e disposição dos participantes da Equipe Multidisciplinar, que estão 

envolvidos além da proposta inicial desta formação continuada e com muito 

empenho vem aproximando a realidade da cultura afro-brasileira ao currículo 

escolar. 

Vejamos algumas fotos da visita a Porto Alegre: 

 

 

Local onde era o Pelourinho de Porto Alegre, atualmente é uma praça em frente à Igreja Nossa 

Senhora das Dores 



 

 

Integrantes da Equipe Multidisciplinar diante da escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores, 
a mais antiga igreja de Porto Alegre que se caracteriza pelas duas torres e pelos 65 degraus 

que a ligam à Rua da Praia 

 

 

 



 

Interior da Igreja Nossa Senhora das Dores 

 

 

Os detalhes impecáveis da Igreja Nossa Senhora das Dores chamam muito a atenção 

 

 

 



 

O Mercado Público Central de Porto Alegre é um prédio histórico da cidade  

 

 

O mosaico demarcatório do Bará do Mercado é considerado o terceiro marco do  
Museu do Percurso do Negro 

 
 

 

Conhecido como o Areal da Baronesa, o local é um dos mais tradicionais redutos de cultura 
negra na capital gaúcha 

 
 



 
 

 
 

 

Imagens da parte interna da Associação Quilombo dos Alpes 

 



 

Integrantes da Equipe Multidisciplinar juntamente com alguns membros da Associação 

Quilombo dos Alpes 

 
 


