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O presente trabalho pretende valorizar a lei 10.639/2003 estabelecendo que em todos
os níveis de ensino e nas escolas públicas e privadas a obrigatoriedade do ensino da história e
cultura afro-brasileira e africana. Visando principalmente a valorização de um povo que teve
sua ancestralidade, sua cultura seu senso de pertencimento e principalmente sua liberdade
retirados. Deixando marcas históricas e resquícios de racismo até os dias atuais.
Para tanto, há necessidade dos professores qualificados para o ensino das diferentes
áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e capazes de direcionar positivamente as
relações entre pessoas de diferente pertencimento étnico racial, no sentido do respeito e da
correção de posturas atitudes, palavras preconceituosas.

Daí a necessidade de se insistir e investir para que os professores, além de
solida formação na área especifica de atuação, recebem formação que os
capacite não só a compreender a importância das questões relacionadas à
diversidade étnico- raciais, mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo
criar estratégicas pedagógicas que possa auxiliar a reeduca- lás (Brasil, 2005,
p. 17).

A função é dar embasamento ao projeto de lei 10.639/03 e a escola por meio dos
professores, e especificamente a disciplina de Geografia, tem condições necessárias para
discutir a questão étnica- racial identificando as dificuldades e as possibilidades para
aplicação da lei.
Este estudo se destina a toda sociedade civil, as áreas científicas, e principalmente ao
poder público, para que entenda a importância da lei, uma das funções da Geografia é refletir
sobre como a sociedade se organiza, como ela ocupa o espaço em diferentes momentos
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históricos, e a questão dos povos africanos, afro- descendentes faz parte do Espaço que a
Geografia se propõe estudar.
Este estudo apresentará os resultados alcançados pelos questionários respondidos
pelos professores de Geografia do Ensino Fundamental II da cidade de Uberlândia,
exemplificando as analises do referencial teórico juntamente com seus diagnósticos para
aplicação da Lei Federal 10.639/03.
A respeito do resultado da pesquisa relato que a formação continuada é o caminho
para a implementação da Lei 10.639/03. A necessidade de conhecer África e todos os seus
elementos geográficos, desde o relevo, clima, solo sua cultura, e principalmente salientando
que a África e um continente com vários países colonizados por outros países.
Concluímos que é de fundamental importância a discussão a respeito do racismo e
preconceito racial no ambiente escolar para o fortalecimento das políticas públicas que trata
deste tema, pois a Lei 10.639/03 foi criada para que os alunos pensassem de forma critica a
respeito de como a História africana e afro brasileira são discutidas em sala de aula e o
professor sendo um dos atores principais desta discussão oferece recursos para tratamento do
processo de ensino e aprendizagem nas escolas.
A Geografia sendo uma disciplina que trata do meio e tudo que nele há, tem o dever
de colocar em pauta as discussões que a lei promove como conteúdo programático a que se
refere 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 pertinente à História do Brasil.
A percepção dos resultados obtidos na pesquisa está apontando que, os professores,
são qualificados ou formados referentes às 10.639/03, porém a aplicabilidade ainda é restrita a
semana da consciência negra, e colocar pautas diariamente para as questões sobre África e os
afro brasileiros é de importância extrema.
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