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PROGRAMA DE OFICINAS 

EDUCACIONAIS GEOAFRO 
 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto Geografia Afrobrasileira: Educação & 

Planejamento do Território (Projeto GEOAFRO) tem como 

principal objetivo, caracterizar e interpretar espacialmente as 

estruturas existentes na formação do Brasil e da sua população, 

tomando como referência os aspectos geográficos da herança 

africana no território brasileiro. Utilizamos, como instrumento 

básico de trabalho, os recursos das imagens cartográficas e 

fotográficas, pela sua possibilidade de ser eficiente na transmissão 

de conteúdos historiográficos e contemporâneos. Por outro lado, as 

demandas para compreensão das complexidades da dinâmica da 
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sociedade são grandes e existem poucas disciplinas mais bem 

colocadas que a geografia e a cartografia para explicar as inúmeras 

indagações do que aconteceu, do que está acontecendo e do que 

pode acontecer no espaço geográfico. As Oficinas Educacionais 

Itinerantes do Projeto GEOAFRO visam um maior alcance social 

e educativo, sobretudo neste momento histórico onde a questão 

territorial de matriz africana passa por fragilidades e riscos na 

sociedade brasileiro.  

OBJETIVOS 

a) Geral - O objetivo básico das oficinas visam à realização de 

um programa de educação itinerante referente aos aspectos 

fundamentais da Geografia Afrobrasileira junto a 

professores, estudantes de Graduação, Pós-Graduandos, 

lideranças comunitárias e representantes de entidades de 

matriz africana. A referência é traçar outro perfil das culturas 

africanas e a formação territorial do Brasil, destacando os 

aspectos mais relevantes das estruturas geográficas 

desenvolvidas pelos africanos e seus descendentes no país, ao 

longo dos séculos do sistema escravista e na atualidade.  

b) Específicos. Contribuir efetivamente com informações 

sistematizadas para trazer à luz uma África e um Brasil como 

entidades históricas e interferir no processo de 

implementação da Lei 10.639 e, possibilitar estímulos a 

elaboração de material instrucional alternativo com 

indicações para o (a) professor (a) alterar sua prática no 

processo de ensino-aprendizagem nos conteúdos de 

Geografia (do Brasil e da África). 

I. PÚBLICO ALVO–Oficina: A África, o Brasil e os 

Quilombos: Heranças Geográficas – Público: professores de 
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todos os níveis de ensino, principalmente do Fundamental e Médio; 

Educadores de Escolas Quilombolas, estudantes de Graduação e 

Pós-Graduandos, lideranças comunitárias e representantes de 

entidades afro-brasileiras. 

II. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Metodologia  

Oficina Temática: A estrutura da Oficina apresenta três módulos 

básico: Módulo I – Nivelamento da turma sobre conceitos 

geográficos e cartográficos (Estratégia: exercícios de apreensão e 

fixação da cultura de espaço); Módulo II – Trabalho com os quatro 

eixos temáticos do Atlas Geográfico Escolar Afrobrasileiro 

(Estratégia: exercício para uso didático dos temas: Diáspora 

África-América-Brasil, Brasil Colonial-Imperial e as matrizes 

africanas, população e territórios afrobrasileiros contemporâneos) 

e o Módulo III – Atividades referente aos contextos geográficos 

das comunidades quilombolas no Brasil (Estratégia: apresentação 

de atividade de grupo com mapas e fotografias).  

RESULTADOS ESPERADOS 

Acreditamos que nesse universo de carência e de 

disponibilização precária de informações que tratam da questão 

geográfica afrobrasileira e da educação, o nosso principal resultado 

esperado num programa itinerante de formação e difusão do 

conhecimento, assim como de trabalho com materiais 

instrumentais em linguagem cartográfica, instrumentalizando 

verdadeiramente o(a)  professor(a) (seja na oficina ou na palestra 

temática), para que esse(a) possa juntar-se aos esforços de 
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inúmeros(as) educadores(as) que tentam contribuir para a 

discussão de uma política educacional no país em que a questão 

racial seja tratada com mais seriedade. Preconizamos que a Lei 

10.639 somente não muda um pensamento social dominante 

distorcido e preconceituoso, mas o conjunto de ações políticas dos 

profissionais de educação e das suas ferramentas de trabalho, 

podem construir uma transformação dos conteúdos de matriz 

africana no Brasil, secularmente distorcidos. Esta, talvez seja, uma 

das possibilidades mais consequentes do Projeto apresentado, 

porque a significativa maioria dos professores e professoras, 

sobretudo nas escolas públicas das grandes cidades, são 

oriundos(as) de espaços e contextos sociais discriminados. 

MATERIAIS DIDÁTICOS GEOAFRO DE APOIO 

 

Informações LINK: 
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https://www.projetogeoafrobrasil.com/geografia-educacao-

cartografia-afri  

 

Informações LINK:  

https://www.projetogeoafrobrasil.com/geografia-educacao-

cartografia-afri 

 

Informações LINK: 
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https://www.projetogeoafrobrasil.com/educa%C3%A7%C3

%A3o-espacial-ordenamento-do-te  

 

Informações LINK:  

https://www.projetogeoafrobrasil.com/geografia-educacao-

cartografia-afri 

 

Informações LINK:  
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https://www.projetogeoafrobrasil.com/geografia-educacao-

cartografia-afri 

 

Informações LINK: 

https://www.projetogeoafrobrasil.com/mapas-

tem%C3%A1ticos-avulsos-carnova-p%C3%A1g 
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Algumas fotografia e depoimentos de participantes de oficinas 

realizadas em parceria com distins instituições governamentais, estão 

especificadas a seguir. 

 

 

Foto 1. Grupo de educadores, em visita técnica a um território de comunidade tradicional de matriz africana 

na Região Metropolina de Salvador. Oficina realizada na parceria SECAD/MEC & Fóruns Estaduais. 2010. Foto 2. 

Oficina com estudantes, professores e representações da sociedade civil, em oficina na Academia de Letras da Bahia 

em pareria com a Universidade Estadual da Bahia (UNEB). 2009. Fotografias: Prof. Rafael Sanzio 
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Foto 2-3. Grupo de estudantes, em visita técnica a um território de comunidade tradicional de matriz africana 

no interior do Estado de Alagoas. Oficina realizada na parceria SECAD/MEC & Fóruns Estaduais. 2010. Foto 4. 

Trabalho de grupo dos participantes da oficina educacional na cidade e Maceió. As difereças de formação básica não 

foram impedimentos para uma boa integração dos professores. 2010. Fotografias: Prof. Rafael Sanzio 
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FOTO 4 – 5 . TURMA TRABALHANDO EM ATIVIDADE DA OFICINA E DETALHE DA ELABORACAO DA 

PLANTA DA CASA ELABORADA POR UM DOS ALUNOS / FOTO 6. MOMENTO DE RECONHECIMENTO 

DE MEDIDAS CORPORAIS NECESSÁRIAS PARA A CIDADANIA E CULTURA DE ESPAÇO.  
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FOTO 7. O GRUPO NO DE CAMPO NA PERIFERIOA DE SALVADOR NA PEDRA DE XANGÔ (OU PEDRA 

DO BURACO DO TATU) / FOTO 8. MOMENTO DO GRUPO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PITANGA 

DO QUILOMBO – SIMÕES FILHO – GRANDE SALVADOR – BA..  
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“Uma oficina como esta é muito importante para mudar a visão 

de mundo dos professores, alunos e instituições educacionais 

como um todo, sobre a cultura africana. Espero que continue este 

movimento; eu gostaria de poder continuar se houver 

continuidade. Parabéns aos organizadores!” 

Profa. Jussara Trindade – Rio de Janeiro - RJ – Julho/2005 

  (Oficina Itinerante: Matrizes Africanas do Território Brasileiro, Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro) 

 

“Conhecimento e reflexão. Sugestão: Que no proximo encontro 

exista uma troca de experiencia, no que diz respeito o que 

aprendemos aqui, nestes momentos tão ricos de aprendizagem.” 

Profa.  Rita Simpns –Maceió – Alagoas – Junho/2010     (Oficina 

Itinerante: A África, o Brasil e os Quilombos: Heranças Geográficas, Secad-Fórum 

Permanente de Educação Etnicorracial de Alagoas) 
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“Adorei participar desta oficina. Seu trabalho foi perfeito: 

objetivo e rico em vivências pessoais que irão contribuir em 

muito para a consolidação do nosso trabalho.” 

Profa.  Maria de Lurdes Reis Silva, Belo horizonte - MG – 

Junho/2005 

(Oficina Itinerante: Matrizes Africanas do Território Brasileiro, Secretaria de 

Educação do Estado de Minas Gerais) 

 

“Adorei a oficina. Precisava de uma luz sobre como trabalhar a 

relação África-Brasil: consegui, acredito que na prática 

pedagógica difundirei o que adquiri nestes dias. A semente foi 

plantada em solo fértil.” 

Prof. Eraldo Pierom,  São Paulo - SP – Julho/2005 

(Oficina Itinerante: Matrizes Africanas do Território Brasileiro, Secretaria de 

Educação do Estado  de São Paulo) 
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FOTO 9. EQUIPE REALIZANDO DISCUSSÃO COM REPRESNTANTES DA COMUNIDADE DE PITANGA – 

SIMÕES FILHO / FOTO 10. CAMINHADA DO GRUPO PELO TERRITÓRIO TRADICIONAL E AS CRIANÇAS 

BRINCANDO.  
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FOTO 11. EQUIPE REALIZANDO SEMINÁRIO E APRESENTANDO O SEU PLANO DE AULA / FOTO 12. 

DETALHE DO PROGRAMA EDUCACIONAL PROPOSTO PARA TRABALHAR A DIMENSÃO GEOGRÁFICA 

DA POPULAÇÃO AFRO-BRASILEIRA NA SALA DE AULA.  
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FOTO 13. ELABORACAO DAS PLANTA DAS CASAS PELOS ALUNOS NA PRAÇA PRÓXIMA / FOTO 14. 

PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DE COMUNIDADE QUILOMBOLA DO INTERIOR DO ESTADO DO 

MARANHÃO.  

 

 

“A oficina foi tudo bom. Só veio somar mais conhecimento para 

o meu parendizado.  

A minha nota para a oficina foi 100, gostaria de participar cada 

vez mais de oficinas como essa. Afinal o professor nunca deixa 

de aprender e adquirir conhecimento” 

Profa. Ana Cláudia Castro – Macapá – Amapá – Julho/2011 
(Oficina Itinerante: A África, o Brasil e os Quilombos: Heranças Geográficas, Secad-

Fórum Permanente de Educação Etnicorracial do Amapá) 
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FOTO 15. O GRUPO NO ÔNIBUS DO TRABALHO DE CAMPO EM ITAPECURU-MIRIM / FOTO 16. 

MOMENTO DE PARADA NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS.  
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FOTO 17. O GRUPO ESTAVA FORMADO POR PROFESSORES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO / 

FOTO 18. MOMENTO DE TRABALHO EM GRUPO (ANALISE DE FOTOGRAFIAS).   
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FOTO 19. EQUIPE REALIZANDO DESENHO DE UM QUILOMBO, DEPOIS DE UMA VIVENCIA / FOTO 20. 

OS GRUPOS APLICARAM OS DIFERENTES RECURSOS DIDATICOS NAS SUAS APRESENTACOES.  

 

 



20 
 

 

 

“Acredito que a aprendizagem funciona como a montagem de um 

mosaico. Ao longo da vida vamos juntando “pedaços” de 

informações, que muitas vezes pensamos nem ter captado, porém, 

em um belo dia juntam-se as peças e vemos seres conscientizados 

e capazes de lutas e grandes transformações. Somos eternos 

aprendizes. Este encontro foi mais oportunidade, uma peça do 

mosaico.” 

 Maria Inês Vieira de Azevedo Franke, Porto Alegre - RS - 

Agosto/2005 

(Oficina Itinerante: Matrizes Africanas do Território Brasileiro, Secretaria de 

Educação do Estado  do Rio Grande do Sul) 

 

 

 

 

“Amei o curso. Parabéns aos idealizadores. Sobretudo a 

metodologia pelo prof. Rafael. Penso que está no rumo certo: 

informações e vivência. Só assim poderemos reconstruir a nossa 

identidade: afro-descendentes.” 

Profa. Maria Joaquina, Brasília – DF- Setembro/2005 

(Oficina Itinerante: Matrizes Africanas do Território Brasileiro, Secretaria de 

Educação do Distrito Federal) 
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“A oficina realizada trouxe-me importantes informações, não só 

de como trabalhar em sala de aula, o tema proposto, como 

também tecnicas pedagogicas possiveis para contribuir na 

qualidade no ensino desse país” 

Profa. Maria do Rosário S. da Silva – Belém – Pará – Julho/2010           
(Oficina Itinerante: A África, o Brasil e os Quilombos: Heranças Geográficas, Secad-

Fórum Permanente de Educação Etnicorracial do Pará) 

 

 

SOLICITE A PROPOSTA EXECUTIVA PARA 

REALIZAR ESTA OFICINA EDUCACIONAL NA 

SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SUA 

ESCOLA, NA SUA CIDADE OU NO SEU 

MUNICÍPIO. 

 

CONTATOS:  

E-mail: quilombo.sanzio@gmail.com \  

Celular: 55 (61) 99962-3849 

mailto:quilombo.sanzio@gmail.com

