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 O projeto de extensão Territórios Negros: Patrimônio Afro-Brasileiro em Porto Alegre trabalha em parceria 

com o Laboratório de Ensino de História e Educação (LHISTE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e opera no âmbito da lei 10.639/03, que estabeleceu a obrigatoriedade do “Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira” na escola básica, auxiliando na demanda de escolas públicas e privadas.  Originalmente, nasceu em 

2009, em uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria Municipal de Educação (SMED) com a 

empresa de transporte público Companhia Carris Porto-Alegrense. O Territórios Negros dispõe de um ônibus, 

cedido pela Companhia Carris, pelo qual leva turmas de escolas de Porto Alegre e região metropolitana, mediante 

agendamento prévio dos professores, por um tour que passa por lugares das regiões centrais da cidade que são de 

alguma forma significativos para a história e a memória dos negros e negras da capital gaúcha. As mediações no 

percurso são caracterizadas tanto pelo ensino da história dos afro-brasileiros, quanto em resposta às demandas 

políticas por visibilidade da comunidade negra. 

 Há alguns anos o projeto trabalha em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

através de diálogos com a Faculdade de Educação (FACED), onde alunos do curso de licenciatura em História, na 

cadeira de Estágio de Educação Patrimonial, realizam seus estágios obrigatórios nas mediações do Territórios 

Negros. Em 2016 o projeto ganhou uma nova dimensão com a formação de uma equipe que visa auxilia-lo e 

expandi-lo; são sete bolsistas de extensão trabalhando em conjunto, envolvidos nas mediações dentro do ônibus, na 

produção de material didático-pedagógico sobre a temática da história afro-brasileira, além da organização do curso 

de formação sobre a territorialidade negra urbana em Porto Alegre para professores de escolas públicas, que chega à 

segunda edição em parceria com a UFRGS. Trazemos as novas propostas, desafios e experiências do Territórios 

Negros para compartilhar com a comunidade acadêmica e público em geral.  
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