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GEOAFRO 01. KIT MATERIAL DIDÁTICO: O Brasil Africano Algumas 
Referências Séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI (SUPORTES 
ANALÓGICO E DIGITAL) 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
DIMENSÕES: A0 (84,1 x 118,9 cm) 
PESO: 530 g. 
UNIDADES: 03 produtos cartográficos  
PREÇO DE CAPA: R$ 100,00 
ISBN: 978-85-87763-167  

 
RESUMO: O Brasil e o continente africano, particularmente as extensões territoriais abaixo 
do deserto de Saara, mantêm relações desde o início da formação do Estado brasileiro. 
Foram quatro séculos de deslocamentos de seres humanos com as suas matrizes 
identitárias e culturais, assim como, mercadorias tropicais, para dinamizar o novo sistema 
econômico em desenvolvimento. O Brasil foi fundamental na expansão e consolidação do 
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capitalismo; o mais escravocrata da América; o detentor de maior número de quilombos e, 
que atualmente, detém o maior contingente populacional de referência africana fora da 
África. Estes e outros temas são tratados no conjunto dos três mapas temáticos 
educacionais articuladas (Formato A0) elaborados para auxiliar na «visibilidade espacial» 
da diáspora África - Brasil no passado e no presente. Esta é uma publicação cartográfica 
fundamental para o (a)educador (a) trabalhar com mais propriedade essas referências 
estruturais da formação do nosso país, da sua população e da sociedade complexa e 
preconceituosa que ainda se mantém. Acompanha DVD com a animação dos 3 mapas 
temáticos. 
   
GEOAFRO 02. CARTOGRAFIA MATERIAL DIDÁTICO: Geopolítica da 
Diáspora África -América - Brasil 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
DIMENSÕES: 84,1 x 118,9 cm (colorido) 
PESO: 530 g. 
PREÇO DE CAPA: R$ 80,00 
ISBN: 978-85-87763-15-0 

 
RESUMO: Estabelecer e reconhecer outras perspectivas educacionais para uma 
compreensão do tráfico, da escravidão e da diáspora africana como elementos formadores 
da configuração do mundo contemporâneo constituem pressupostos básicos para traçar um 
contexto mais adequado do papel das culturas de matriz africana na formação do território 
e do povo brasileiro. O Mapa Temático Educacional: Geopolítica da Diáspora África – 
América – Brasil. Séculos XV – XIX, busca trazer elementos para colaborar na construção 
de outra territorialidade da população de matriz africana brasileira, a partir de “ferramentas 
educacionais” onde o (a) professor (a) dos distintos níveis formais de ensino possam alterar 
suas práticas na transmissão dos conteúdos de Geografia e de História, sobretudo. A 
pesquisa realizada a partir do conjunto de produtos dos estudos sobre os territórios com 
referências da África no Brasil, trouxeram para as representações cartográficas referências 
que contribuem de maneira significativa, para a explicação espacial dos contextos 
geopolíticos que moveram por quatro séculos a evolução do capitalismo global e marcaram 
e marcam de forma significativa a estruturação dos territórios e das populações com as 
referências, sobrevivências e reinvenções das matrizes africanas. 
 
GEOAFRO 03. KIT EDUCAÇÃO ESPACIAL: Cartografia & Educação 
Volume I (SUPORTES ANALÓGICO E DIGITAL) 
EDITORA: Mapas & Consultoria 



DIMENSÕES: 27 x 48 cm 
PESO: 320 g. 
FORMATO: A1 (59,4 x 84,1 cm) 
PREÇO DE CAPA: R$ 100,00 
ISBN: 85-87763-10-5 

 
RESUMO: Tomando como premissa que só há ensino quando ocorre a intenção de 
aprendizagem, este Volume I da Coleção Cartografia & Educação se propõe a 
instrumentalizar o educador e a escola , auxiliando-os, principalmente nas possibilidades de 
desenvolvimento de algumas temáticas espaciais como: orientação no território, localização 
geográfica, conceitos de escala, resolução e seletividade da informação geográfica com 
produtos de sensoriamento remoto, possibilidades básicas dos sistemas simbólicos para 
mapas temáticos, exemplos de projeções cartográficas e construções de visões do espaço 
do micro ao macro e vice-versa.  
  
GEOAFRO 04. LIVRO Dinâmica Territorial: Cartografia - Modelagem - 
Monitoramento 
EDITORA: Mapas & consultoria 
DIMENSÕES: 27 x 48 cm 
PESO: 700 g. 
PÁGINAS: 121 
PREÇO DE CAPA: R$ 80,00 
ISBN:  85-87763-04-0 



 
RESUMO:  A maioria das cidades exibem problemas parecidos e apresentam diferenças 
no grau e na intensidade dos processos espaciais. A expansão das periferias urbanas e o 
consequente “inchaço” das cidades é, sem dúvida, um dos processos mais evidentes na 
maioria das cidades de médio e grande porte, tomando dimensões variadas a partir de 
mecanismos econômicos, políticos e sociais que operam no espaço urbano. O conjunto 
urbano de Brasília assume um contexto particular, por ser uma metrópole jovem, mas que 
já apresenta as contradições espaciais verificadas nas grandes e antigas cidades do Brasil. 
Por outro lado, as demandas para a compreensão e resolução das complexas questões da 
dinâmica da sociedade são crescentes e a cartografia constitui um dos instrumentos melhor 
colocados para responder e informar com mais seriedade o que aconteceu, o que está 
acontecendo e o que pode acontecer com o território. A obra publicada enfoca componentes 
estruturais da dinâmica territorial subdividida em três Partes integradas. Na primeira, são 
discutidas referências da dinâmica territorial, do crescimento urbano, do monitoramento 
espacial, mancha urbana, dentre outras. Na Parte I são abordados, também, o 
monitoramento da expansão urbana no Distrito Federal, a história dos seus vetores de 
crescimento, a sua mancha urbana no futuro, os padrões de uso do território e os espaços 
ambientalmente restritivos. Na Parte seguinte, o livro mostra a modelagem gráfica da 
dinâmica territorial e é feita uma interpretação espacial das unidades de paisagem da Região 
de Desenvolvimento do Entorno do DF. Na terceira e última parte da obra são feitas um 
conjunto de conclusões e recomendações para as questões estruturais do processo de 
ocupação do território do DF e da RIDE e um CD com uma animação gráfica do 
monitoramento espacial da evolução urbana do conjunto urbano de Brasília.  
 
GEOAFRO 05. LIVRO Quilombos: Geografia Africana - Cartografia 
Étnica - Territórios Tradicionais 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
DIMENSÕES: 28 x 37 cm 
PESO: 1, 480 g. 
PÁGINAS: 200 
PREÇO DE CAPA: R$ 100,00 
ISBN: 85-87763-11-3 



 
RESUMO: A terra, o território e a territorialidade assumem grande importância dentro da 
temática da pluralidade cultural brasileira no seu processo de ensino, planejamento e 
gestão. Tratar da diversidade cultural do Brasil num contexto geográfico, cartográfico e 
fotográfico, visando reconhecer, valorizar e superar a discriminação aqui existente é ter uma 
atuação sobre um dos mecanismos estruturais da exclusão social. São várias as questões 
estruturais relacionadas à cultura africana, à população afrobrasileira e aos territórios 
tradicionais no país que continuam merecendo investigação, conhecimento e intervenção. 
Dois pontos configuram-se como emergenciais. O primeiro deles está relacionado à 
desmistificação do continente africano, sobretudo nos seus aspectos geográficos e em suas 
relações com a formação do território brasileiro. O segundo, se refere a exclusão secular 
das matrizes africanas do sistema oficial brasileiro, particularmente, dos quilombos. O livro 
está estruturado em três Partes básicas. Na primeira, são feitas referências a alguns 
elementos historiografia da África, principalmente aspectos dos grandes tipos de ambientes; 
a espacialidade dos principais impérios e aspectos territoriais da diáspora africana. É feita 
uma representação preliminar da etnografia africana no Brasil, dos registros dos quilombos 
antigos e dos ciclos econômicos coloniais. A distribuição geográfica dos quilombos 
contemporâneos, assim como, as suas questões fundamentais, estão apontadas na 
segunda Parte da obra. A última Parte do livro está destinado ao mapeamento dos registros 
municipais das comunidades quilombolas por unidade política, organizadas em folhas 
articuladas que cobre todo o país, com o nome da comunidade e o município do estado 
correspondente. Com este trabalho, buscamos contribuir para a ampliação da visibilidade 
junto a sociedade civil; nas ações consequentes do setor decisório e na inserção do 
continente africano na educação brasileira. 
  
GEOAFRO 06. PUBLICAÇÃO ÁFRICABRASIL - ATLAS GEOGRÁFICO 
(SUPORTES ANALÓGICO E DIGITAL) 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
DIMENSÕES: 27 x 40 cm 
PÁGINAS: 103 
PESO: 820 g. 
PREÇO DE CAPA: R$ 100,00 
ISBN:978-85-87763-08-3 



 
RESUMO: O Brasil é o mais importante país contemporâneo com registros das referências 
do continente africano “fora” da África. O desenvolvimento dos grandes regiões econômicas 
coloniais estruturados na força de trabalho e na tecnologia de referência africana, ao longo 
dos séculos XVI-XIX, revelam a dimensão econômica e a extensão territorial da “presença 
ampla” africana na formação do Brasil. Somente, esses dois componentes estruturais nos 
possibilitam entender porque o Estado brasileiro, numas perspectiva histórica, foi o território 
mais acabadamente escravista do “Novo Mundo”, mesmo com os conflitos políticos e 
contradições econômico-sociais. Esta é uma premissa básica para a compreensão da 
extensão demográfica de matriz africana existente no território brasileiro. É este “Brasil 
Africano” que tem sido a principal vítima da discriminação e preconceito étnico instaurado 
secularmente no país, sobretudo pela manutenção de algumas práticas do regime escravista 
e da ideologia racista na sociedade dominante. Uma das raízes estruturais desse problema 
está na fixação das imagens hostilizadas ao meio ambiente e aos seres humanos da África, 
construídas na “Europa Moderna” a partir do século XV. Um dos efeitos políticos da distorção 
e da invisibilidade das “Áfricas” é lugar insignificante e secundário que foi dedicado à sua 
Geografia e sua Historiografia em todas as “Histórias” da humanidade. Construir com 
recursos da cartografia e da fotografia, um panorama geográfico-historiográfico das 
referências do continente africano e do território afrobrasileiro, visando contribuir para uma 
outra “leitura”e “compreensão“ da da formação do território e da população do Brasil, é o 
principal objetivo do Atlas Geográfico: ÁFRICABRASIL. A publicação está estruturada em 
sete Partes básicas, oriundas das pesquisas geográficas, cartográficas, fotográficas e 
historiográficas realizadas no campo e em várias instituições no Brasil, na África e na 
Europa. Este Atlas é um instrumento fundamental para colaborar na alteração da 
mentalidade das sociedades resistentes às mudanças sociais e nas políticas pontuais e 
superficiais do sistema, sobretudo, para subsidiar a adoção de medidas concretas de 
alteração do contexto secular de exclusão da população de matriz africana no Brasil. 
  
GEOAFRO 07. LIVRO Territorialidade Quilombola: Fotos & Mapas 
(PORTUGUÊS-INGLÊS) \ Suporte analógico e digital 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
DIMENSÕES: 32 x 45 cm 



PÁGINAS: 124 
PREÇO DE CAPA: R$ 80,00 
ISBN: 978-85-87763-13-6 

 
RESUMO: A publicação está estruturada em seis Partes básicas. Na inicial são 
tratados cartograficamente e fotograficamente, alguns elementos fundamentais 
da diáspora África – Brasil e do espaço geográfico dos antigos quilombos. Em 
seguida, é apresentado um conjunto de mapas temáticos do Brasil com os sítios 
dos territórios dos quilombos contemporâneos e as expressões e cruzamentos 
espaciais com outras dimensões territoriais do país como: bacias hidrográficas, 
terras indígenas, etnografia afrobrasileira, dentre outras temáticas. Na Parte II é 
revela uma documentação fotográfica referente ao meio ambiente, a arquitetura 
e a organização territorial das comunidades quilombolas. A Parte III traz fotos 
com exemplos de aspectos do trabalho e das tecnologias dos quilombos 
contemporâneos. Na Parte a seguir, uma série de fotografias dos seres humanos 
e alguns aspectos da culinária e da alimentação são revelados. A Parte final da 
obra está destinada a apontar alguns dos principais problemas que acometem 
nos territórios dos quilombos no Brasil. Com essa estruturação buscamos 
contribuir efetivamente para a ampliação da visibilidade junto a sociedade civil, 
nas ações conseqüentes do setor decisório e na continuidade das discussões da 
importância e participação das matrizes africanas registradas e sobreviventes na 
territorialidade brasileira. 
 
GEOAFRO 08. PUBLICAÇÃO Mapeamento dos Terreiros do Distrito 
Federal - Cartografia Básica 
EDITORA: Instituto Baobás 
DIMENSÕES: 30,5 x 40 cm 
PÁGINAS: 216 
PREÇO DE CAPA: R$ 150,00 
ISBN: 978-85-87763-19-8 



 
RESUMO: A incorporação verdadeira, o respeito e o espaço da cultura africana no Brasil, 
continua sendo uma das questões estruturais do país que ainda merece investigação, 
conhecimento e ação, ou seja, alcançar o direito efetivo de uma participação plena na vida 
nacional. Nesse sentido, as demandas para compreensão das complexidades da sociedade 
são grandes, e existem poucas disciplinas mais bem colocadas de que a Geografia e a 
Cartografia para auxiliar na representação e interpretação das inúmeras indagações desse 
momento histórico. O Projeto GEOAFRO tem sido uma referência básica ao longo dessas 
décadas de investigação, interpretação e representação das estruturas existentes na 
formação do Brasil e da sua população, tomando como premissa os aspectos geográficos 
da herança africana no país. O Mapeamento dos Terreiros do DF vem no encontro de tirar 
da inexistência espacial os territórios religiosos de matriz africana existentes no território. A 
pesquisa está estruturada em quatro partes básicas. Na primeira, referências da diáspora 
africana para a América e particularmente para o Brasil; a Parte II faz uma leitura 
historiográfica das religiões de matriz africana no DF e Brasil Central; na Parte III são 
abordados os procedimentos metodológicos e instrumentais da pesquisa e, na Parte IV, a 
distribuição espacial dos terreiros por Regiões Administrativas do DF com as suas 
estatísticas e análises espaciais.     
 
GEOAFRO 09. CARTÕES TEMÁTICOS – MATERIAL DIDÁTICO: 
Coleção Fotográfica “O Brasil & a África” 
EDITORA: Mapas & Consultoria \ CIGA 
DIMENSÕES: 15 x 15 cm (p+b) 
ANO: 2013 
QUANTIDADE: 17 cartões 
PREÇO DE CAPA: R$ 100,00 



 
RESUMO: O Brasil é o mais importante país contemporâneo com registros das referências 
do continente africano “fora” da África. As referências estão gravadas, principalmente, nos 
seus territórios (urbano, rural, religioso, agrícola, comercial, cultural, tradicional, dentre 
outras dimensões possíveis de territorialização) e, sobretudo na sua população e na língua 
que falamos. É este “Brasil Africano” que tem sido a principal vítima da discriminação e 
preconceito instaurado secularmente sobretudo pela manutenção das práticas do regime 
escravista e da ideologia racista na sociedade dominante. Existe aí um atraso na 
mentalidade coletiva e das elites seculares, um equívoco nacional, isto porque o Brasil o 
país não precisa mais assumir a indiferença e a exclusão como estratégias para manutenção 
do poder histórico e conservador. Construir com recursos da fotografia um panorama 
contemporâneo com registros de referências do continente africano e do território 
afrobrasileiro, são indicações básicas para contribuir nos estímulos à outras “leituras e 
interpretações” da formação do território e do povo do Brasil.  
 
GEOAFRO 10. MAPAS TEMÁTICOS AVULSOS - MATERIAL DIDÁTICO 
EDUCAÇÃO AFRO: Estereótipos Brasil – África & Globalização da 
Capoeira. 1A-1B 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
ANO: 2007 
DIMENSÕES: 84,1 x 118,9 cm (colorido) \ Impressões coloridas frente - verso 
PREÇO: R$ 40,00 
ISBN: 85-87763-11-3 



 
RESUMO: A premissa básica é auxiliar na construção de outro perfil para o papel das 
culturas da África e das matrizes africanas na organização territorial e da sociedade 
brasileira e, neste sentido, preconizamos que uma compreensão espacial da inserção do 
continente e do nosso país no sistema são componentes fundamentais para uma atuação 
mais eficaz no planejamento e nas ações educacionais. Utilizamos os recursos das imagens 
cartográficas, como ferramenta de transmissão dos conteúdos pela sua eficiência no 
conhecimento e apreensão das informações. Os principais eixos temáticos tratados nesta 
oportunidade são os seguintes: 1. As variadas formas estereotipadas de olhar, representar 
e compreender os territórios, as nações e continentes revelam o quanto a matriz 
preconceituosa e da desinformação ainda estão presentes na estrutura global. O mapa 
temático ao mostrar estas articulações de distorções ideológicas evidencia o papel do Brasil 
como reprodutor de uma imagem construída no racismo secular e, como vítima do mesmo 
“modelo” e, 2. A capoeira, expressão da resistência étnica e cultural, organização social e 
reverência concreta às matrizes africanas sobreviventes no Brasil passa no momento atual, 
por um contexto de apropriação pelo sistema dominante e se constituí na principal matriz 
afrobrasileira globalizada.  
 
GEOAFRO 11. MAPAS TEMÁTICOS AVULSOS - MATERIAL DIDÁTICO 
EDUCAÇÃO AFRO: O Brasil na Cartografia do Mundo & O Mapa Geográfico 
do Continente Africano. 2A-2B 



EDITORA: Mapas & Consultoria 
ANO: 2007 
DIMENSÕES: 84,1 x 118,9 cm (colorido) \ Impressões coloridas frente - verso 
PREÇO: R$ 40,00 
ISBN: 85-87763-11-3 

 



RESUMO: A premissa básica é auxiliar na construção de outro perfil para o papel das 
culturas da África e das matrizes africanas na organização territorial e da sociedade 
brasileira e, neste sentido, preconizamos que uma compreensão espacial da inserção do 
continente e do nosso país no sistema são componentes fundamentais para uma atuação 
mais eficaz no planejamento e nas ações educacionais. Utilizamos os recursos das imagens 
cartográficas, como ferramenta de transmissão dos conteúdos pela sua eficiência no 
conhecimento e apreensão das informações. Os principais eixos temáticos tratados nesta 
oportunidade são os seguintes: 1. Abordar uma cartografia geopolítica que possibilite uma 
interpretação mais realista dos processos historiográficos contemporâneos. A reflexão é 
trabalharmos a nossa posição no globo! Como seria estarmos numa posição mais central? 
Merecemos esta possibilidade? No mapa temático 2. Uma parte significativa do preconceito 
brasileiro em relação à população e às matrizes de referências africanas existentes no país, 
está no desconhecimento do continente africano. A cartografia com as estruturas físicas e 
divisões políticas abrem algumas possibilidades para minorar este quadro de 
desinformação.  
 
GEOAFRO 12. MAPAS TEMÁTICOS AVULSOS - MATERIAL DIDÁTICO 
EDUCAÇÃO AFRO: Mosaico Noturno do Mundo – O Globo numa 
Perspectiva Invertida. 3A-3B  
PRODUTO ESGOTADO 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
ANO: 2007 
DIMENSÕES: 84,1 x 118,9 cm (colorido) \ Impressões coloridas frente - verso 
PREÇO: R$ 40,00 
ISBN: 85-87763-11-3 



 
RESUMO: A premissa básica é auxiliar na construção de outro perfil para o papel das 
culturas da África e das matrizes africanas na organização territorial e da sociedade 
brasileira e, neste sentido, preconizamos que uma compreensão espacial da inserção do 
continente e do nosso país no sistema são componentes fundamentais para uma atuação 
mais eficaz no planejamento e nas ações educacionais. Utilizamos os recursos das imagens 
cartográficas, como ferramenta de transmissão dos conteúdos pela sua eficiência no 
conhecimento e apreensão das informações. Os principais eixos temáticos tratados nesta 
oportunidade são os seguintes: 1. A questão da relatividade na orientação dos continentes 
para o norte ou para o sul passa pela imposição secular de que nós brasileiros estamos 
abaixo do Equador e, muitas vezes representados num hemisfério que ocupa apenas um 
terço do planeta. É esta imagem cartográfica ideológica distorcida, construída ao longo dos 
últimos cinco séculos, que questionamos nesta oportunidade e, 2. O mosaico de imagens 
de satélite do mundo visto à noite, revela com propriedade a exclusão do continente africano 
ao observarmos as concentrações e os eixos de urbanização, distribuídos por regiões 
secularmente privilegiadas. O documento cartográfico evidencia também a fronteira do 
Brasil e forma como se apresenta o principal território de cobiça do final do século passado 
e neste milênio: a Amazônia.  
 

GEOAFRO 13. VÍDEO DOCUMENTÁRIO “O BRASIL AFRICANO – 
Diáspora – Quilombos – Território - População” 



 
Direção e Roteiro: Prof. Rafael Sanzio Araújo dos Anjos 
Produção Executiva: CIGA-UnB/Mapas e Consultoria Ltda. 
Pesquisa e Narração: Prof. Rafael Sanzio dos Anjos 
Montagem e Edição: Igor Franco, Dennys Texeira e João Schiran 
Legendas: Inglês/Françês/Espanhol/Português 
Cor: Preto+Branco & Colorido 
Duração: 35 min 
Gênero: Documentário 
Classificação: Livre 
Peso: 100g 
Ano: 2010 
Preço: R$ 30,00 
Publicação: Mapas & Consultoria 

 
RESUMO: Uma das questões estruturais relacionada à cultura africana no Brasil que 
continua merecendo investigação e conhecimento, está relacionada aos aspectos 
historiográficos e geográficos da África e suas relações com o país. O vídeodocumentário 
auxilia na ampliação das informações e do conhecimento sobre os aspectos geográficos da 
diáspora africana e seu rebatimento na formação do território e da população brasileira ao 
longo dos quase quatro séculos de sistema escravista vigente, particularmente, dos espaços 
dos quilombos. Utilizamos, como ferramenta básica, os recursos das imagens cartográficas 
e fotográficas, pelas suas possibilidades de ser eficiente no conhecimento e na apreensão 
de conteúdos historiográficos e atuais. O vídeo tem três partes articuladas. Na Parte inicial 
os aspectos fundamentais da geografia e da historiografia africana, sobretudo as referências 
espaciais da dinâmica do tráfico dos povos africanos para a América. A seguir, abordamos, 
espacialmente, os ciclos econômicos coloniais e imperiais no Brasil, os territórios de 



resistências dos antigos quilombos e, finalmente, tratamos da expressão da distribuição da 
população afro-brasileira contemporânea e o contexto territorial das comunidades 
tradicionais quilombolas no sistema dominante. Possível de utilização nos diferentes níveis 
de ensino, esta é uma ferramenta fundamental para o processo educacional do Brasil no 
século XXI. 
 

GEOAFRO 14. MAPAS TEMÁTICOS AVULSOS - MATERIAL DIDÁTICO 
EDUCAÇÃO AFRO: Estados Políticos e Chefarias, Fluxos dos Tratados 
Escravistas Transatlânticos da África para o Brasil Colonial-Imperial e 
Referências dos Povos Africanos e seus Descendentes no Território. 
Séculos XV-XIX. 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
ANO: 2014 
DIMENSÕES: 84,1 x 118,9 cm (colorido) \ Impressão colorida (FRENTE) 
PREÇO: R$ 40,00 
ISBN: 978-85-87763-167  

 
RESUMO: Este produto cartográfico se configura no movimento de resgate da eficácia dos 
recursos dos mapas temáticos, como ferramenta básica de apreensão e transmissão de 
conhecimento especializados, outrora usados largamente para o processo de dominação 
territorial, mas que pode ter bons resultados no reconhecimento das “Geografias Africanas 
da Diáspora”, esquecidas e minimizadas nos compêndios oficiais. 
 
GEOAFRO 15. MAPAS TEMÁTICOS AVULSOS - MATERIAL DIDÁTICO 
EDUCAÇÃO AFRO: Diáspora África-Brasil e os Deslocamentos no território 
Brasileiro. Séculos XV-XIX. 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
ANO: 2014 
DIMENSÕES: 84,1 x 118,9 cm (colorido) \ Impressão colorida (FRENTE) 
PREÇO: R$ 40,00 
ISBN: 978-85-87763-167  



 
RESUMO: Não é mais pertinentes e nem aceitável a nação brasileira continuar se 
apresentando para o sistema dominante como um país “europeu”, mantendo um processo 
secular de negação da realidade, sobretudo as marcas irreversíveis encontradas no território 
que se organizou, na população conflitante “desenhada” e na estrutura da sociedade dividida 
e multifacetada.  Representação desses fluxos espaciais nos quatro séculos de sistema 
escravista oficial são evidentes na cartografia apresentada. 
 

GEOAFRO 16. MAPAS TEMÁTICOS AVULSOS - MATERIAL DIDÁTICO 
EDUCAÇÃO AFRO: Matrizes Africanas Estruturais “Visíveis-Invisíveis” do 
Território Brasileiro Contemporâneo. Séculos XX-XXI. 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
ANO: 2014 
DIMENSÕES: 84,1 x 118,9 cm (colorido) \ Impressão colorida (FRENTE) 
PREÇO: R$ 40,00 
ISBN: 978-85-87763-167  



 
RESUMO: O Brasil atual vive um conjunto amplo de contradições que tem como “pano de 
fundo” as referências ainda não resolvidas dos quatro séculos de sistema escravista 
criminoso, ou seja, ultrapassamos o século XXI com esta “máscara” da invisibilização do 
Brasil Africano Real.  O conjunto amplo dos eixos temáticos tratados na cartografia permitem 
uma abordagem concisa e focada das dinâmicas que envolvem a Geografia Afrobrasileira 
deste momento histórico. 
 
GEOAFRO 17. MAPAS TEMÁTICOS AVULSOS - MATERIAL DIDÁTICO 
EDUCAÇÃO AFRO: ÁFRICA – ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E FISIOGRÁFICA. 
EDITORA: Mapas & Consultoria 
ANO: 2014 
DIMENSÕES: 84,1 x 118,9 cm (colorido) \ Impressão colorida (FRENTE) 
PREÇO: R$ 40,00 



 
RESUMO: Por ser o mapa temático um relevante instrumento auxiliar e estimulador nas 
experiências de ensino, sugerimos a utilização desse documento cartográfico como fonte de 
informação para o (a) educador (a) confeccionar outros mapas derivados mais simplificados 
e\ou adaptá-lo a outros temas de interesse, utilizando materiais de baixo custo (papel 
manteiga, kraft, dentre outros). A premissa é não restringir as possibilidades de trabalho 
educacional e, um dos caminhos continua sendo a criatividade, ou seja, a elaboração do 
próprio material instrucional. 
 
GEOAFRO 18. COMUNIDADE AFRICANA BANTU DE URUÁ NA 
REGIÃO DO BAIXO CONGO COM O CHEF KALAMATA SENTADO. FIM DO 
SÉCULO XIX – FOTOGRAFIA ANÔNIMA. COLEÇÃO MRAC. 
EDITORA: Instituto Baobás 
ANO: 2014 
DIMENSÕES: 84,1 x 118,9 cm (colorido) \ Impressão colorida (FRENTE) 



PREÇO: R$ 40,00 

 
RESUMO: A estratégia de desinformar a população brasileira no que se refere ao continente 
africano é um entrave para uma perspectiva real de democracia racial no país. Não podemos 
perder de vista que entre os principais obstáculos criados pelo sistema a inserção da 
população de matriz africana na sociedade brasileira, está a inferiorização desta no ensino. 
Esse contexto somente poderá mudar com uma política educacional mais agressiva e com 
o foco direcionado para desmistificar o continente africano para a população do Brasil. Este 
é um ponto estrutural para um processo de mudança, onde o ser humano brasileiro de 
ascendência africana seja, de fato, mais respeitado no sistema dominante. Esta imagem 
fotográfica de uma comunidade ancestral possibilita imensuráveis abordagens no processo 
educativo afrobrasileiro. 
 
GEOAFRO 19. MAPAS TEMÁTICOS DA CARTOGRAFIA DOS 
TERREIROS RELIGIOSOS DE MATRIZ AFRICANA NO DISTRITO FEDERAL. 
EDITORA: Instituto Baobás 
ANO: 2018 
DIMENSÕES: 76,0 x 56,0 cm (colorido) \ Impressão colorida (FRENTE E VERSO) 
PREÇO: R$ 40,00 
 



 

 
RESUMO: Dentro da “Geografia Africana Invisível no Brasil Contemporâneo”, destacamos 
o esquecimento proposital dos territórios religiosos. E mesmo passados quase 140 anos da 
sanção da Lei Áurea pelo regime imperial, a história e o sistema oficial brasileiro ainda 
continua associando à população de matriz africana uma imagem de “escravizados” e aos 
terreiros religiosos sempre como algo proibido, como se esses não tivessem permissão e 
nem fizessem parte da vida contemporânea do país. As ações do setor decisório, se 
mostram conflitantes e contraditórias. Entendemos que a manutenção da falta de 
informações e o preconceito secular são estratégias operantes para que um terreiro religioso 
de matriz africana não seja “visto” como um espaço de solução e sim, de problemas. A 
cartografia dos Terreiros do Distrito Federal é um exemplo de cartografia oficial de povos e 
espaços excluídos secularmente e que as políticas públicas podem se beneficiar e ter ações 
exitosas. 


