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Na contemporaneidade o desenvolvimento da ação pedagógica em Geografia é direcionado de 
acordo com os Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais visando a construção do aluno 
para o exercício da cidadania na sua participação social e política. Em relação a temáticas 
relacionadas a questões etno-raciais, o currículo escolar brasileiro apresenta modificações 
quanto a implementação de novas temáticas direcionadas a inclusão das minorias étnicas, tanto 
de formal quanto simbólica, como designa a Lei 10.639/2003 tornando obrigatório o ensino de 
história e cultura afro-brasileira no conteúdo programático de todas as disciplinas escolares. 
Portanto, objetiva-se, neste trabalho, apresentar como a implementação da Lei 10.639/2003 nas 
escolas de educação básica destacou a falência relativa ao ensino da temática afro-brasileira e 
africana e concomitante a isso, fomentou o desenvolvimento de estratégias resolutivas a esta 
questão. Enfatizaremos neste trabalho a ação do PIBID de História e Cultura Afro Brasileira 
realizado pelo NEAB (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros), a partir da experiência vivida no 
mesmo, nas escolas públicas de Uberlândia na tentativa de desconstruir estereótipos e 
preconceitos, auxiliar os docentes no planejamento e desenvolvimento da temática, expor e 
preparar alunos de licenciaturas diversas da Universidade Federal de Uberlândia à realidade 
educacional da cidade. Assim, em longo prazo, desenvolvendo docentes aptos ao cumprimento 
da lei 10.639/03 e também à rotina escolar. Para tal discussão utilizaremos o que acreditamos 
ser o ponto de partida para os estudos da história e cultura afro-brasileira: a compreensão da(s) 
herança(s) africanas e a desconstrução de uma África singular, una. Assim, entendemos que, o 
estudo do continente africano seria o início da compreensão da identidade Afro-brasileira. Nesta 
construção crítica analisaremos o livro de Leila Leite Hernandez “África na sala de aula, visita à 
história contemporânea”, em sua primeira parte, na busca pela multiplicidade da África e os 
textos “História da África e a implementação da lei federal 10.639/2003: desafios e 
possibilidades” de Viviane da Silva Pereira e “Desafios da prática docente na construção de uma 
educação antirracista” de Márcio Mucedula Aguiar, ambos no livro “Racismo e Educação, 
contribuições para a implementação da Lei 10.639/03” organizado por Guimes Rodrigues Filho e 
Cristina Mary Ribeiro Perón. A proposta feita se trata da interpretação das obras de modo 
interdisciplinar, englobando aspectos históricos e geográficos, a fim de relacioná-las com 
práticas educativas e assim contribuir para a formação de novas propostas metodológicas de 
ensino de modo a integrar o ensino de história e geografia junto à temática de história e cultura 
afro-brasileira.  
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