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“A grande aspiração do negro brasileiro é ser tratado como um homem comum."
Milton Santos, 1995

Rafael Sanzio Araújo do Anjos é Professor Adjunto do Departamento 
de Geografia da Universidade de Brasília. Nasceu na cidade de Santo 
Antônio de Jesus, na Região do Recôncavo na Bahia, estado onde 
estudou Geografia no Instituto de Geociências - UFBa. E Mestre em 
Planejamento Urbano (FAU - UnB) e compleou seu Doutoramento em 
Informações Especiais, em 1995, na Escola Politécnica da USP-São 
Paulo, com “Poste D’Accueil” na área de Instrumentação de 
Informações Territoriais no IRD - França. Suas pesquisas, artigos e 
obras publicadas, focalizam a investigação dos processos espaciais 
formadores da dinâmica urbana; as técnicas de representação 
cartográfica aplicadas ao planejamento do território e ao ensino; a 
historiografia do continente africano; o mapeamento das comunidades 
quilombolas no Brasil, a dinâmica da população afro-brasileira e a 
elaboração de material instrucional para os vários níveis de ensino. Das 
suas atividades destacamos: Instrutor e el^borador de material 
didático sobre Geografia e História da África no curso de especialização 
promovido pelo Centro de Estudos Afro-Orientais - UFBa, em 
parcerias com a Prefeitura Municipal de Salvador - Bahia; consultor da 
Fundação Cultural Palmares - Ministério da Cultura, no mapeamento 
e na formação do banco de dados preliminar dos remanescentes de 
quilombos do país; professor e consultor em visita técnico-científlca 
realizada na Universidade de Abidjan - Côte D’Ivoire. Foi consultor da 
Unesco, Iphan, Unicef, MEC, Funai (MJ), Funatura, GDF, SDS (MMA) 
dentre outros organismos nacionais e internacionais. E autor, também, 
das obras “Territórios das Comunidades Remanescentes de Antigos 
Quilombos no Brasil - Primeira Configuração Espacial”, “Territórios 
das Comunidades Quilombolas do Brasil - Segunda Configuração 
Espacial” e da “Série Calendários Geográficos”. Atualmente, dirige o 
Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica da UnB 
(CIGA), onde desenvolve os Projetos Popularização da Informação 
Geográfica e Geografia Afro-Brasileira: Educação e Planejamento do 
Território. Contatos com o autor podem ser feitos pelo E-mail: 
quilombo@unb.br
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NOTAS DO AUTOR
Traçar um outro perfil do papel das culturas africanas e do negro brasileiro na formação do Brasil ainda continua merecendo e 

necessitando de investigação e conhecimento. Nesse sentido, estabelecer e reconhecer novas perspectivas educacionais para uma 
compreensão do tráfico, da escravidão e da diáspora africana como elementos formadores da configuracão do mundo contemporâneo 
constituem pressupostos básicos para traçar um contexto mais adequado do papel das culturas negras na formação do território e do povo 
brasileiro. Não podemos perder de vista que entre os principais entraves ao desempenho do negro na nossa sociedade se destaca a 
inferiorização deste na escola, e a raiz dessa desigualdade estaria localizada na pré-escola.’ Primeiro, são os livros didáticos que àinda 
ignoram o negro brasileiro e o povo-africano como agentes ativos da formação gegráfica e histórica do Brasil. Em seguida, a escola tem 
funcionado como uma espécie de segregadora informal. A ideologia subjacente a essa prática de ocultação e distorção das comunidades 
afrodescendentes e seus valores tem como objetivo não oferecer modelos relevantes que ajudem a construir uma auto-imagem positiva, 
nem dar referência á sua verdadeira territorialidade e sua história aqui, sobretudo, na África.

A “Coleção África-Brasil. Cartografia para o Ensino-Aprendizagem” tem como objetivo fundamental colaborar na construção de uma 
outra história e territorialidade da população negra e mestiça brasileira, como um instrumento para que professores dos distintos níveis 
formais de ensino alterem suas práticas no processo de transmissão dos conteúdos de Geografia e de História (do Brasilfi da África), assim como de questão afro-
brasileiras. Utilizamos, como premissa básica, os recursos das imagens cartográficas pela sua possibilidade de ser eficiente na transmissão de conteúdos 
historiográficos. Por outro lado, as demandas para compreensão das complexidades da dinâmica da sociedade são grandes e existem poucas disciplinas mais bem 
colocadas que a cartografia para explicar as inúmeras indagações do que 
aconteceu, do que está acontecendo e do que pode acontecer no espaço geográfico.

E difícil separar a história da África e do Brasil de seus cenários geográficos. Uma vez que existe um profundo vínculo entre a 
base territorial e os eventos históricos. Na organização da documentação cartográfica, buscamos obedecer a uma ordem cronológica, 
com o cuidado de questionar uma concepção linear e restritiva dos fenômenos e dos fatos que ligam esses territórios. Utilizamos em 
alguns dos produtos elaborados a projeção cartográfica de Amo Peters, que representa o mapa-mundií, os continentes e os países na 
verdadeira proporção que eles ocupam na Terra, ou seja, conserva a real proporcionalidade das áreas. Por ser o mapa um relevante 
instrumento auxiliar e estimulador nas as experiências de transmissão de conteúdos territoriais. Sugerimos também a utilização dessa documentação 
cartográfica como fonte de informação para o professor confeccionar outros mapas temáticos mais simplificados e/ou adaptá-los a outros 
temas de interesse, utilizando materiais de baixo custo, como papel-manteiga para desenho e lápis de cor ou hidrocor. A premissa é não 
restringir as possibilidades do trabalho do professor, e um dos caminhos é a elaboração do seu próprio material instrumental. Dessa maneira, 
estabelecemos unia estrutura contemplando oito conjuntos temáticos, listados a seguir:
Mapa 1. África - O Quadro Ambiental Recente e a Distribuição dos Recursos Minerais e Energéticos.
Mapa 2. África - Estrutura Espacial dos Principais Estados e Formações Políticas até o Século XVIII.
Mapa 3. Dinâmica das Principais Rotas e Articulações Econômicas do Comércio de Povos Africanos no Mundo - Séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. 
Mapa 4. Referências Territoriais de Origem do Tráfico de Povos Africanos para o Brasil.
Mapa 5. Brasil -Principais Quilombos e Revoltas com Participação de Povos Negros no Território Brasileiro - Século XVII/XIX.
Mapa 6. Brasil-Distribuição da População Preta por Município-2000.
Mapa 7. Brasil - Concentração da População Preta por Município - 2000
Mapa 8. Brasil - Distribuição da População Preta e Parda por Município -2000. \

Todos esses assuntos estão abordados, no conjunto dos mapas. A amplitude das questões tratadas e a escala de mapeamento fizeram 
com que os temos fossem tratados de maneira abrangente, restringindo o seu nível de detalhe, mas atendendo aos propósitos da publicação, ou seja, trazer à luz 
uma África e um Brasil como entidade históricas, enfocando questões da atualidade que afetaram essas entidades assim como os fenômenos e os fatos que aí 
aconteceram, resultantes de um conjunto de forças impulsionadas pela história e pela geografia.

Reconhecemos que existem eixos temáticos importantes que não estão comtemplados nesta documentação cartográfica. Entretanto, 
ainda nesse universo de carência e de disponibilidade precária de informações que tratam da questão afro-brasileira e da 
educação territorial, este volume 1 da Coleção África-Brasil junta-se aos esforços de inúmeras 
pesquisadores e educadores que-tentam contribuir para a discussão de uma 
política educacional no país em que a questão racial seja 
tratada com mais seriedade.


