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Apresentação
O projeto Articulação de Estudos 

Colaborativos em Latinidades e 

Africanidades (ARESCOLA) surgiu a partir 

do Programa de Acolhimento e Incentivo a 

Permanência (PAIP) no ano de 2019 e, 

posteriormente, tornou-se um grupo de 

estudos, vinculado á Macromapas, start-up 

do Laboratório de Estudos Geoeducacionais 

e Espaços Simbólicos (LEGES) do 

Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Ceará.

O ARESCOLA é coordenado pelo Prof. Dr. 

Christian Dennys Monteiro de Oliveira e 

atualmente, a equipe executora é composta 

pelos bolsistas de graduação João Gabriel 

Tavares Vieira e Francisca Laryssa Feitosa 

Araujo.



Objetivos
O ARESCOLA tem por objetivo principal acolher 

os alunos recém ingressantes no curso de 

Geografia, proporcionando aos mesmos uma 

visão sobre o vasto leque temático da Geografia, 

tanto nas áreas da Geografia física quanto 

humana e educacionais. O ARESCOLA atua 

incentivando o acesso às temáticas relacionadas 

às realidades de países africanos e 

latino-americanos, aguçando o olhar geográfico 

dos participantes e instigando debates 

acadêmicos acerca das muitas realidades paralelas 

às vivências no Brasil. 



Estudos em Latinidades
As temáticas escolhidas para serem debatidas em 

Latinidades basearam-se em questões pertinentes 

relacionadas à educação, desigualdades sociais, e 

aspectos físicos dos países latino americanos 

selecionados.

Fonte: Rodríguez, 2011 (Reprodução)
Mapa de magnitude do terremoto no Haiti em 2010. 

   Fonte: Defesa Civil da República Dominicana.

População haitiana em seu cotidiano. 

Fonte: Pâmela M. Marques. (Reprodução)



Estudos em Latinidades
Os assuntos abordados nessa temática foram 

distribuídos conforme mostra o mapa cognitivo 

abaixo. 



Estudos em Africanidades
As temáticas escolhidas para serem debatidas em 

Africanidades basearam-se em questões pertinentes 

relacionadas à educação, desigualdades sociais, 

política e aspectos físicos dos países do continente 

africano que foram selecionados. 



Estudos em Africanidades
Os assuntos abordados nessa temática foram 

distribuídos conforme mostra o mapa 

cognitivo abaixo. 



Resultados
No ano de 2019, obteve-se êxito na organização e 

realização dos grupos de estudos, um considerável 

número de pessoas despertaram interesse em 

participar dos debates, que ocorreram sempre de 

forma clara e aberta a contribuições dos ouvintes, 

aprimorando os mais diversos pontos de vista sobre 

determinados assuntos e aproximando realidades 

muitas das vezes marginalizadas, ou tratadas como 

menos relevantes em estudos. 

 

Equipe organizadora do grupo de estudo e participantes. Fonte: Arquivo Pessoal, 2019.


