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Resumo 
 
 
 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 à inclusão das minorias étnicas, tanto  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, 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 
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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.  
 Palavras-chave: interdisciplinaridade, afro-brasileiro, PIBID, ensino. 
Substract 
 
In contemporary development of pedagogical action in Geography is directed 
according to the National Curriculum Guidelines and parameters for the construction 
of the student for citizenship in their social and political participation. Regarding 
thematic issues related to ethnoracial, the curriculum presents Brazilian modifications 
as the implementation of new thematic directed the inclusion of ethnic minorities, 
both formal and symbolic, as the Law designates 10.639/2003 making compulsory 
the teaching of history and african-Brazilian culture in the curriculum of all school 
subjects. Therefore, the objective of this work, as the implementation of the present 
Law 10.639/2003 in basic education schools highlighted the failure on the teaching of 
thematic african-Brazilian and African and concomitant to this, fostered the 
development of strategies to resolving this issue . We will focus in this work the 
action of Pibid of Afro-Brazilian History and Culture, from the same experience, in the 
public schools of Uberlândia in trying to deconstruct stereotypes and prejudices, 
assist teachers in planning and development of the theme, expose and prepare 
students several degrees from the Federal University of Uberlândia the educational 
reality of the city. Thus, in the long term, developing teachers able to comply with the 
law 10.639/03 and also the school routine. 
  Keywords: interdisciplinary, african-Brazilian Pibid, teaching. 

 

1. Introdução 
 

                                      "Mudar é difícil, mas é possível"   
                                                                            Paulo Freire 
 

Este trabalho surge da própria vivência no subprojeto História e Cultura Afro-
brasileira inserido no PIBID (Programa Institucionai de Bolsa de Iniciação à 
Docência) e no contato com as realidades das escolas públicas envolvidas nestas 
ações. A partir da necessidade de se pensar como se dá a implementação da Lei 
10.639/2003, que trata como obrigatório o estudo interdisciplinar da(s) história(s) e 
cultura(s) africana(s) e afro-brasileira(s), enxergamos uma sociedade inserida em 
discursos racistas e estereotipados sobre estes, e que pouco possuem em sua 
formação contato com estas questões e quebra de pré conceitos e em muitas das 
vezes se tem a reafirmação destes em sala de aula. Assim, observamos que ao 
mesmo tempo em que a educação brasileira prevê em seus documentos o 
desenvolvimento de um indivíduo crítico, em sala de aula ocorre o oposto, 
encontramos alunos que encaram as disciplinas e discussões distantes da realidade 
de cada um e professores que apresentam essas disciplinas desta forma, 
reproduzindo sua própria educação, devido a uma formação rasa e que não 
promove debates e induzem a mudanças. 

Ao inserirmos assim ações para implementar a Lei 10.639/2003 observamos uma 
série de desafios e dificuldades que se levantam nesta trajetória. Neste documento 
iremos expor estas dificuldades, tanto em torno da educação brasileira, quanto nas 
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ações do PIBID HCAfro em Uberlândia, Minas Gerais, e discutir como a geografia, 
em conjunto com a história podem auxiliar na desconstrução de estereótipos e 
ultrapassar dificuldades no trato sobre a temática africana e afro-brasileira. 

Com esta perspectiva trabalharemos com autores que expõem as dificuldades 
encontradas na educação e também que tratam de maneiras para superá-las, além 
dos documentos regulamentadores da educação no Brasil, focando nos itens que 
apresentam o ensino de geografia e o de história; buscando compreender como se 
dá a implementação da Lei 10.639/2003 nas escolas públicas de Uberlândia a partir 
de nossa experiência no PIBIB HCAfro. 

 
A Educação Brasileira e a Lei 10.638/2003 
 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política, pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 
nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras.1 

 
Completou-se, em 2013, dez anos da Lei 10.639/2003, que desde então encontra 

dificuldades para se estabelecer nas diversas escolas do Brasil. Estas dificuldades 
se devem ao fato de todo o percurso que as escolas seguem, não apenas relativo à 
educação básica, mas também ao ensino superior. A Educação no Brasil é 
regulamentada através de vários documentos, dentre eles os PCN’s e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, e que, de um modo geral, ao mesmo tempo em que 
englobam questões muito importantes para a educação, por se estruturarem de uma 
maneira muito ampla, podem gerar o descumprimento de questões importantes para 
a qualidade desta educação. Além deste fato, ainda temos a questão da educação 
brasileira possuir um viés eurocêntrico, o que dificulta o diálogo entre as diversas 
culturas que permeiam o mundo e que se encontram na constituição da história 
brasileira. Como podemos observar quando Márcio Medula Aguiar nos fala sobre as 
escolas brasileiras e a educação como um todo: 

A educação pode ser caracterizada pelo processo de capacitação 
das pessoas em competências, conhecimentos, técnicas necessárias 
para seu aprimoramento intelectual e desenvolvimento profissional. 

                                                 
1
 BRASIL. Lei n.° 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultural Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 9 jan. 2003. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10639.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10639.htm
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Além dessa visão, voltada para as necessidades do mercado de 
trabalho, podemos dizer que a educação tem finalidade de discutir e 
criar novos valores que contribuem para a formação de uma 
sociedade mais justa e igualitária.2 

 
Nossa história nas escolas ainda possui um grande viés 

eurocêntrico, que coloca a Europa e o colonizador ‘branco’ como 
centro em torno do qual a história da humanidade gravitou e gravita. 
Nada se discute sobre as civilizações e povos diversos que se 
desenvolveram na África e muito menos sobre a crueldade do tráfico 
negreiro.3 

 

Quando observamos estas questões, voltamo-nos à abrangência dos documentos 
regulamentadores da educação brasileira, estes visam não apenas uma formação 
voltada para o mercado de trabalho, mas também a formação crítica do indivíduo e a 
exposição de diferentes valores e culturas na formação da sociedade como justa e 
igualitária, como fala o autor anteriormente citado. Mas, vê-se ainda que a formação 
técnica é tratada como prioridade, e a partir da realidade da escola pública 
observamos uma instituição voltada principalmente para a formação de 
trabalhadores e, em poucos casos, agentes sociais. Com esta questão nos 
indagamos sobre a exteriorização da formulação dos documentos regulamentadores 
em relação às realidades da formação dos professores e das escolas públicas ao 
mesmo tempo em que compreendemos que os últimos não possuem as qualidades 
adequadas para realização completa dos primeiros.  

Ao analisarmos os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) podemos 
compreender melhor estas questões, observa-se inicialmente nestes a descrição dos 
tópicos básicos a serem desenvolvidos em sala de aula para após esta questão, 
ligar estes aos “temas transversais” já definidos como “meio ambiente, diversidade 
sexual, ética, pluralidade cultural, saúde, trabalho e consumo”4. Observamos assim 
como, apesar de possuir documentada a necessidade da exposição em sala de aula 
sobre outros temas, os ligando à disciplina ministrada, ainda sim, aqueles são 
tratados como secundários, não prioritários e assim acabam por esquecidos ou 
tratados de maneira superficial provocando uma distância entre a exposição e 
discussão destes temas com a realidade escolar, dificultando a conscientização e 
discussão sobre tais temas. Sobre estes, José Carlos Gomes da Silva nos apresenta 
uma sua análise os relacionando com os movimentos negros em prol de uma 
educação antirracista: 

                                                 
2
 AGUIAR,Márcio Mucedula. Desafios da prática docente na construção de uma educação antirracista. In: 

Racismo e Educação: Contribuições para a implementação da Lei 10.639/03/ Guimes Rodrigues Filho, 

Cristina Mary Ribeiro Perón (organizadores). – Uberlândia: EDUFU, 2011. P.43. 

 
3
 AGUIAR,Márcio Mucedula. Desafios da prática docente na construção de uma educação antirracista. In: 

Racismo e Educação: Contribuições para a implementação da Lei 10.639/03/ Guimes Rodrigues Filho, 

Cristina Mary Ribeiro Perón (organizadores). – Uberlândia: EDUFU, 2011. P.46. 

 
4
 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental.Parâmetros curriculares nacionais : geografia /Secretaria de 

Educação Fundamental.Brasília : MEC/SEF, 1998. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf  

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf
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Os Temas Transversais expressam, portanto, a vontade do poder 
público de atender genericamente a algumas reivindicações 
históricas dos movimentos negros. Porém, ao diluir os conteúdos em 
diversas áreas do conhecimento e não definir objetivamente os 
momentos em que a questão étnico-racial deverá ser incorporada à 
prática docente , parecem não evitar omissões e silenciamentos.5  

Assim, observamos o que poderia ser colocado como um problema inicial na 
implementação da Lei 10.639/2003. Como apresentado antes, a ampla exposição 
das temáticas transversais às distanciam da realidade escolar, que por si só já se 
encontra afastada das disciplinas obrigatórias e dos documentos regulamentadores 
da educação brasileira, e estas questões entrelaçadas com os caminhos que a 
educação no Brasil percorre, traz à tona não apenas as dificuldades na educação 
básica, mas na própria formação dos professores, que passaram pelo mesmo 
percurso que agora trilham com seus alunos. As mudanças na educação brasileira 
ocorrem, de forma lenta e gradual, por isso a importância dos documentos 
regulamentadores desta, eles vislumbram um ideal, um objetivo e por isso não 
acreditamos no seu descarte, e sim na busca pela aproximação com a realidade 
escolar. 

O PIBID e o subprojeto em História e Cultura Afro-Brasileira  
 

O PIBID6 é um projeto idealizado em 2007 é inserido nacionalmente pelo 
Ministério da Educação por intermédio da Secretaria de Educação Superior – SESu,  
da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Tem por 
objetivo incentivar a formação de professores na educação básica, valorizando os 
cursos de licenciatura na faculdade e fazer uma ponte de contato íntimo entre 
universidade federal e educação básica pública, promovendo melhorias e inovações 
em ambas, levando os alunos universitários a experimentar a realidade da escola 
pública e demonstrar aos alunos da educação básica a “proximidade” com a 
universidade. Encontramos assim um projeto com objetivos que buscam uma ação 
de longo prazo nas escolas e no contato direto entre universitários e alunos da 
educação básica. 

Dentro de tal, inserimos o subprojeto de História e Cultura Afro-Brasileira7, 
coordenada pelo NEAB8, que identificou a timidez no desenvolvimento de ações que 
implementassem a lei 10.639/2003, tanto na educação básica quanto na própria 
universidade federal. E assim, surge como um agente que visa munir e encontrar 
caminhos facilitadores de inserção da temática nestes meios. Este sendo um dos 
poucos subprojetos interdisciplinares, abrangendo as diversas áreas e cursos das 
universidades e também todas as disciplinas na educação básica. Este subprojeto 
surge no ano 2010. Visto isto, através da inserção do subprojeto nas escolas que 
participa, podem-se identificar ações nas quais o desenvolvimento pleno de um 

                                                 
5
SILVA, José Carlos Gomes da.Cultura afro-brasileira e patrimônios culturais africanos nos currículos escolares: 

breve memória de lutas por uma educação antirracista. In: Racismo e Educação: Contribuições para a. 

 
6
 As informações aqui inseridas podem ser encontradas em detalhe em http://www.pibid.prograd.ufu.br  

7
 As informações aqui inseridas podem ser encontradas em detalhe em 

http://www.pibid.prograd.ufu.br/?q=node/25  
8
 Mais informações sobre o NEAB em http://www.neab.ufu.br/  

http://www.pibid.prograd.ufu.br/
http://www.pibid.prograd.ufu.br/?q=node/25
http://www.neab.ufu.br/
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diálogo entre geografia e história se faz importante no decorrer da exposição e 
conversa sobre a temática.  

Uma primeira dificuldade encontrada, já apresentada anteriormente, são 
professores despreparados para trabalhar tal temática, não apenas no que tange 
geografia e história, mas num todo. Isso não se deve ao descompromisso de cada 
professor, pois, de uma maneira geral, todos se encontram motivados e interessados 
em participar, esta dificuldade nos remete a uma má formação deste a licenciatura, 
já que a temática afro-brasileira só é tratada como obrigatoriedade a partir de 2003, 
sendo assim, não inserida totalmente em períodos passados, nos quais vários 
professores, que hoje atuam, foram formados, mesmo com movimentos regionais 
que trouxessem à tona a questão do racismo e da situação de crianças negras na 
escola, como apresenta José Carlos Gomes da Silva: 

 
Registramos em 2005 três décadas de lutas pela inserção dos 
conteúdos relativos à cultura afro-brasileira e aos patrimônios 
culturais africanos nos currículos escolares. Tomo como referência a 
data 11de junho de 1985, quando a portaria 6.068 do Secretário de 
Educação e Cultura da Bahia determinou a inclusão de “Introdução 
aos Estudos Africanos” nas escolas da rede pública estadual. (...) 
As reivindicações dos negros à educação formal iniciam-se nas 
primeiras décadas do século XX. (...) O caráter elitista do sistema 
educacional brasileiro manteria a maioria da população negra à 
margem da escolarização durantes décadas. Apenas a partir de 
1970, com a democratização do acesso à educação básica, a 
tendência histórica da exclusão começaria a ser revertida.9 
 

Observamos assim que a Lei 10.639/03 é resultado de um movimento histórico na 
luta pela educação democrática que valorizasse a cultura e a história afro-brasileira. 
E apresentando estas informações em ligação com a necessidade de formação 
dentro da temática sentida pelos professores a iniciativa de um projeto de formação 
inicial e de formação continuada caracterizou-se como uma das soluções viáveis e 
que complementariam significantemente a bagagem docente sobre o 
desenvolvimento da temática, como desenvolve Viviane da Silva Pereira, ao transpor 
a questão da formação dos docentes com os objetivos da lei: 
 

Reafirmamos, entretanto, que a intenção da Lei 10.639/2003, ao 
estabelecer o estudo da História da África e da Cultura Afro-Brasileira 
no cotidiano das escolas, é possibilitar aos alunos, professores e 
demais participantes da comunidade escolar a construção de uma 
nova consciência que valorize os negros e seus descendentes na 
formação do povo brasileiro e não um modismo influenciado por uma 
data do calendário escolar.10 

 

Assim, a autora nos apresenta que, com a inserção da Lei 10.639/2003 nas 
escolas, além da evidência da superficialidade sobre a temática, ainda sim 

                                                 
9
 SILVA, José Carlos Gomes da. Cultura Afro-brasileira e Patrimônios Culturais nos Currículos Escolares: breve 

memórias de lutas por uma educação antirracista. In: Racismo e Educação: Contribuições para a 

implementação da Lei 10.639/03/ Guimes Rodrigues Filho, Cristina Mary Ribeiro Perón (organizadores). – 

Uberlândia: EDUFU, 2011. P.11. 
10

 PEREIRA, Viviane da Silva. História da África e a implementação da lei Federal 10.639/2003: desafios e 

possibilidades. In: Racismo e Educação: Contribuições para a implementação da Lei 10.639/03/ Guimes 

Rodrigues Filho, Cristina Mary Ribeiro Perón (organizadores). – Uberlândia: EDUFU, 2011. P.37. 
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vivenciamos o risco desta superficialidade se manter, sendo trabalhado este tema 
em datas simbólicas, que pouco dizem sobre todo o processo do movimento negro 
Brasil, e por isso a formação dos docentes surge como essencial, e mais além, uma 
conscientização sobre a importância do trabalho com a temática afro-brasileira 
inclusive para a extinção de práticas racistas na educação.  

Para além da formação do docente, vê-se no PIBID uma forma de conscientizar 
alunos da licenciatura sobre a importância da exposição da temática, e também 
inseri-los no meio escolar, dando suporte e introduzindo trabalhos iniciais e ações na 
própria escola que promovam o objetivos do PIBID, e do subprojeto HCAfro. 

 
 
Geografia e História em diálogo 
 
 Tendo em consideração as questões aqui expostas acreditamos que, o PIBID 
HCAfro nas escolas que atua em Uberlândia/ MG tem consideravelmente 
acrescentado à formação dos discentes, e neste entremeio acaba por identificar as 
próprias dificuldades no trato com a história e a cultura afro-brasileira. 
Nestas, o primeiro estereótipo a ser posto ao chão é a visão que se tem tanto da 
África, quanto da trajetória dos escravos brasileiros. Sendo assim, as disciplinas de 
História e Geografia se encontrando para esclarecer estas questões. 
 

(...) quando se fala de África de que África estamos falando? Terá o 
continente africano uma essência facilmente capturável? Haverá uma 
substância exótica que os caçadores de identidade possam recolher 
como sendo a alma africana?11 

 
 

Leila Leite G. Hernandez inicia uma discussão em torno da desconstrução destes 
estereótipos, estes mesmos que permeiam as realidades escolares que vivenciamos 
no PIBID HCAfro. Ela apresenta em seu livro uma maneira de expor a África em sala 
de aula não a fechando em seus significados, mas destacando sua abrangência e 
suas particularidades. Tratamos desta autora especificamente, pois ela trabalha 
suas ideias expondo mapas dos países e regiões da África, ao mesmo tempo em 
que discute a história oficial desta, esbarrando em dois pré-conceitos com o intuito 
de desmistificá-los: o continente africano como uno, muitas vezes confundido como 
um único país, e a história africana oficial como verdade. 

Assim a autora compreende a invenção de uma África a partir da inserção deste 
continente na lógica de desenvolvimento histórico e geográfico europeu e 
americano. A partir do momento que se compara esta questão, tratando como 
modelo a Europa e a América, anula-se os percursos das transformações no 
continente Africano. 

 
Aproximando por analogia o desconhecido ao conhecido 

considera-se que a África não tem povo, não tem nação e nem 
Estados; não tem passado, logo, não tem História. 

                                                 
11

 HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na sala de aula: uma visita à história 

contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2005. P. 11 
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O problema posto nessa lógica interpretativa possibilita que o 
diverso, no caso a África, seja enquadrado no grau inferior de uma 
escala evolutiva que classifica os povos em primitivos e civilizados.12 

 

A partir do que Leila Hernandez levanta como questão, incorporamos a estas 
dúvidas o trato disto em sala de aula, e a partir da própria visão preconceituosa, 
estereotipada e eurocentrista, trazer o continente africano com uma nova roupagem, 
novos significados. O que se visualiza inicialmente é justamente o entendimento de 
África como uma e singular, e da inferioridade e submissão da cultura africana e do 
povo africano à cultura europeia e americana.  

Para tal questão, e utilizando dos próprios documentos regulamentadores da 
educação, em destaque os PCN’s, encontramos formas de se desmistificar a África 
e seus países. Por exemplo, na geografia, ao se tratar das diversidades étnico-
culturais, minorias e conflitos, observa-se uma questão intrinsecamente ligada ao 
desenrolar da história das lutas dos movimentos negros no Brasil e do próprio 
entendimento das questões africanas como sendo “minoria”: 

 
Conteúdos como os dos espaços das minorias nacionais, étnicas, 

culturais, permitem uma abordagem de profundo significado 
geográfico. Isso em razão de que quase todas essas minorias têm 
raízes na maneira como foram, muitas vezes, “enclausuradas” no 
interior de certos espaços das sociedades majoritárias com os quais 
não se identificam e acabam desencadeando, muitas vezes, lutas 
sangrentas para adquirir sua autonomia territorial.13 

 
Ao problematizar-se a questão da minoria, amplia-se o encontro de novas histórias 
para a África e a partir destas novas histórias, amplia-se a própria visão geográfica 
sobre o continente e seus países, as questões políticas que permeiam esta 
sociedade, a construção desta a partir de um viés europeu, e como se dá a 
organização social ligada às múltiplas culturas inseridas neste espaço. 
Ambos os documentos, tanto o PCN da disciplina de geografia, quanto o da 
disciplina de história, objetivam ampliar os horizontes dos alunos, demonstrando a 
formulação da sociedade atual e as múltiplas interpretações que se podem 
desenvolver sobre o mundo. Para tal discussão, deve-se romper com a geografia e a 
história eurocêntrica, para que se busque valorizar as outras geografias, as outras 
histórias. 
 
No PIBID HCAfro por meio de oficinas, discussões, eventos entre outras atividades, 
buscamos expor o aluno à sua própria visão como inerente a dúvidas, e a partir disto 
indagamos este sobre a construção desta visão. E, igualmente aos critérios 
desenvolvidos nos PCN’s busca-se desenvolver nos alunos: 
 

 Agir e reagir diante de questões sociais, culturais e 
ambientais de modo propositivo e participativo. 
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 • Desenvolver uma postura crítica em relação ao 
comportamento da sociedade diante das diferenças entre o 
tempo social ou histórico e o natural. 

 • Saber discernir as ações adequadas à conservação da 
natureza, desenvolvendo atitudes de respeito à vida. 

 • Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a 
pluralidade cultural, reconhecendo-os como direitos dos 
povos e indivíduos e elementos de fortalecimento da 
democracia.14 

 

Vê-se que estes “resultados” inserem-se nos documentos voltados à geografia, 
enquanto na história vão se construir baseadas no tempo.  
 

      estudar as concepções que as culturas constroem para o 
tempo,como no caso do tempo mítico nas culturas antigas 
(egípcia,grega, romana, asteca, maia etc.) e nas culturas 
baseadas na tradição dos antepassados (cultura popular 
medieval, culturas africanas, culturas indígenas brasileiras 
etc.), do tempo escatológico (como nas perspectivas 
apocalípticas de São João na cultura ocidental-cristã, nas 
perspectivas de fim de mundo no calendário asteca), do 
tempo utópico (como na tradição marxista que projeta um 
mundo no futuro sem a exploração do homem pelo homem) 
etc.; 

      estudar conceitos historicamente construídos para o tempo, 
como no caso dos que foram delineados em épocas 
específicas por filósofos, historiadores, físicos (o conceito de 
tempo para Heráclito, Parmênides, Santo Agostinho, Bergson, 
Einstein e outros);15 

 
Cruzando estas questões, observa-se que a geografia nos possibilita expor ao 

aluno as diferenças sociais geradas pelo próprio caminhar e pelas transformações 
temporais que a história trata. Observa-se que não se fala em sobreposição de 
tempos e sim em diferenciação de tempos, assim como de cultura, de sociedades e 
de espaços. Trazendo estas questões para a temática, pode-se assim expor uma 
África, não mais uma, mas diversa, a qual o tempo fez transformar de maneiras 
diferentes em cada região e país, assim entendendo que juntamente com este 
tempo, vê-se o “domínio” deste espaço a partir de políticas exteriores. 
Ao compreender-se a cultura africana, visualizando esta em seus diferentes espaços 
já se inicia uma desconstrução dos valores preconceituosos e estereotipados da 
própria cultura afro-brasileira.  
Com a utilização destes conceitos “histórico-geográficos” expressos nos documentos 
regulamentadores da educação brasileira podemos trazer o continente africano além 
de múltiplo, ativo e não mais coadjuvante da história mundial, assim como a cultura 
afro-brasileira relacionada à história do Brasil, valorizando os aspectos que as 
caracterizam como essenciais. 
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Conclusão 
 
A partir destas questões, pode-se concluir sobre a importância do PIBID HCAfro, e 
das ações do NEAB da UFU no debate sobre a educação, tanto nacional, quanto da 
cidade de Uberlândia. A partir destes debates e da vivência em sala de aula nos 
deparamos com as dificuldades de uma educação baseada em valores ainda 
racistas e preconceituosos, e é identificando estas dificuldades que podemos buscar 
maneiras de superá-las e transformar a realidade da educação na cidade, e 
posteriormente no país. 
E com este desejo que a geografia, em parceria com a história se apresentam como 
instrumentos que gera esta mudança, produzindo não apenas a implementação da 
Lei 10.639/2003, mas também acrescentam na formação dos alunos, fazendo-os 
compreender que o ensino não se forma em blocos separados, mas possuem 
pontos de diálogo e se aproximam de suas realidades, e o ensino da história e 
cultura africana e afro-brasileira faz com que as práticas racistas, preconceitos e 
estereótipos se desfaçam e o respeito e compreensão sobre a diversidade cultural 
substituam-nos, aproximando pessoas e promovendo a riqueza das culturas 
africanas e afro-brasileiras. 
 
 
 

Referências  

 

BRASIL. Lei n.° 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultural Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil. Brasília, DF, 9 jan. 2003. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10639.htm.  

 

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental.Parâmetros curriculares nacionais : história 

/Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC /SEF, 1998. 

 

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental.Parâmetros curriculares nacionais : 

geografia /Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC /SEF, 1998. 

 

FILHO, Guimes Rodrigues; PÉRON, Cristina Mary Ribeiro: Racismo e Educação: 

Contribuições para a implementação da Lei 10.639/03 – Uberlândia: EDUFU, 2011. 

 

HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na sala de aula: uma visita à 

história contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2005. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10639.htm

