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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo central formular questões teóricas e práticas 
para refletirmos sobre a formação de professores de Geografia por meio do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tendo como base pedagógica e 
científica o cumprimento da Lei 10.639/03. Esse trabalho justifica-se pela capacidade em 
apresentar o papel decisivo na execução da lei pela responsabilidade da formação de 
professores de Geografia por meio PIBID, com isso o trabalho fundamenta-se na 
demonstração de como o PIBID é importante para a execução da lei e essa ao mesmo tempo 
colabora para a formação de professores mais críticos os quais abarcarão a totalidade da 
realidade sem abandonar os aspectos históricos e geográficos do Brasil. Metodologicamente a 
literatura é trabalhada para nortear os temas próprios e pertinentes referente à Lei 10.639/03 
com os quais a Geografia é ensinada para os alunos do ensino fundamental da Escola 
Municipal Josiany França, localizada no Bairro Canaã, no município mineiro de Uberlândia, 
ao mesmo tempo em que os bolsistas do PIBID compreendam os desafios próprios da 
profissão comprometidos com a permanente ampliação da cidadania. Formar professores 
implica na constituição ética de temas e problemas oriundos do nosso tempo, mas processados 
historicamente. Dessa maneira, a formação dos professores de Geografia pela Lei aqui 
destacada amplia questões ainda muito ideologizadas e/ou homogeneizadas pela ciência 
geográfica. 

 
Palavras-chave: Formação de professor. Lei 10.639/03. PIBID. Geografia. 
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Pensar a Lei 10.639/03 como prática pedagógica direcionada pela educação geográfica 

é importante por constituir-se elemento reflexivo na formação de cidadãos comprometidos 

com o entendimento mais amplo de sociedade, apoiados nas diferentes manifestações 

culturais como premissa de organização social que parte necessariamente do pluralismo 

brasileiro nas suas diferentes manifestações. Neste sentido, o presente trabalho justifica-se 

pela capacidade em apresentar o papel decisivo na execução da lei pela responsabilidade da 

formação de professores de Geografia por meio do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), Com isso, o trabalho fundamenta-se na demonstração de como 

o PIBID é importante para a execução da lei e essa ao mesmo tempo colabora para a formação 

de professores mais críticos, os quais abarcarão a totalidade da realidade sem abandonar os 

aspectos históricos e geográficos do Brasil. 

A educação geográfica escolar insere-se diretamente na realização obrigatória da lei 

mencionada neste trabalho, pois o ensino de Geografia fundamenta-se no direcionamento 

crítico da espacialização cultural, econômica, social e política. O ensino de Geografia pela 

própria composição pedagógica, conceitual e categórica direcionada pelas publicações 

institucionais federais e estaduais já desempenha importante papel na formação crítica exigida 

pela lei 10.639/03, pois o ensino de Geografia já trabalha com a Geografia do continente 

africano, com a formação do território nacional pelos diferentes ciclos econômicos movidos 

pela economia escravista e principalmente com questões demográficas e populacionais nas 

quais evidenciam-se a diversidade étnico-racial. 

Diante disso, compreendemos que a formação do professor de Geografia precisa 

abarcar elementos com os quais possa avançar no entendimento mais amplo de mundo, isto é, 

a formação do professor de Geografia precisa contemplar os aspectos sociais, econômicos, 

políticos, culturais e tecnológicos. Ao inserirmos a lei 10.639/03 na formação dos professores, 

contemplamos aspectos que a própria Geografia na sua constituição como ciência falha ao 

longo das últimas décadas, dentre tais a homogeneização da cultura africana no próprio 

continente africano e a insensibilidade para as diferenças étnico-raciais nas diferenças regiões 
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brasileiras. Somamos, portanto, as contribuições da ciência geográfica para a constituição de 

professoras e professores acrescidos da totalidade espacial ao focarem também os elementos 

étnico-raciais como componentes obrigatórios da formação da própria espacialidade nacional. 

Neste sentido, torna-se essencial formar professores de Geografia a partir da exigência 

legal e ética, uma vez que a ética do ensino de Geografia precisa constituir-se na diversidade e 

na pluralidade explicada pelos elementos sociais, políticos, econômicos e culturais. Assim, o 

PIBID pode efetuar esse papel complementar na formação dos futuros docentes, pois ele tem 

como objetivo central contribuir para a formação de professores os quais futuramente 

trabalharão nas redes públicas de ensino de todo país. Os bolsistas são apresentados às escolas 

e lá desenvolvem atividades correspondentes à profissão de professor; nas escolas os mesmos 

são supervisionados por professores da rede pública com experiência no magistério da 

educação básica e coordenados por docentes dos cursos de licenciatura, responsáveis pela 

formação de professores nas universidades públicas. Assim, ao introduzirmos a lei 10.639/03 

como componente formativo para os bolsistas do PIBID em consórcio com as práticas da 

educação geográfica escolar, contribuiremos para o avanço do sentido em ser professora e 

professor de Geografia, contemplando a totalidade espacial. 

Formar professores pela responsabilidade legal e ética da lei 10.639/03 necessita de 

um caminho metodológico, assim, neste trabalho a prática para a formação dos futuros 

docentes partirá do ensino de Geografia por meio da utilização da linguagem literária como 

componente pedagógico. O PIBID no qual estamos inseridos (Licenciatura em Geografia do 

Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Santa Mônica) tem 

como centralidade a formação de professores de Geografia por meio de múltiplas linguagens. 

Assim, optamos nesse trabalho em focarmos a literatura como componente pedagógico- 

geográfico. 

A literatura como linguagem para ensinar Geografia tem também responsabilidade 

metodológica para formar professores; ao somarmos a lei aqui trabalhada e o PIBID 
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contribuímos para o avanço ético e estético na elaboração de uma cidadania mais ampla para a 

prática docente. 

 
A Lei 10.639/03 

 
 

Sancionada em 2003 pelo não Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, a  

Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, torna obrigatório o ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Cultura Africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino 

fundamental até o ensino médio. 

A descrita lei antes de ser sancionada, passou por várias etapas, sendo derivada de 

movimentos negros da década de 1970 e apoiadores da causa negra na década de 1980, 

quando houve uma alerta por pesquisadores que identificaram evasões dos alunos negros das 

escolas, por vários motivos, dentre esses a ausência de conteúdos afrocêntricos que 

valorizassem a cultura negra de forma inclusiva e positiva. 

Após a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888 no Brasil, pela princesa 

Isabel, decretando o fim da escravidão, período esse que vigorou por cerca de três séculos 

desde o início da colonização, os negros recém-libertos tiveram que se encaixar em uma 

sociedade discriminatória, e nesse contexto social, buscavam formas de se afirmar, se reiterar, 

de reconstruir sua identidade. Segundo Kabele Munanga (2006), nesse contexto, criou-se a 

ideologia de superioridade, estereotipando os negros como uma “raça inferior”, na qual fica 

clara a situação discriminatória: 

[...] apesar do processo de branqueamento físico da sociedade ter fracassado, 
seu ideal inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no 
inconsciente coletivo brasileiro, rodando sempre nas cabeças de negros e 
mestiços. Esse ideal prejudica qualquer busca de identidade baseada na 
“negritude e na mestiçagem”, já que todos sonham ingressar um dia na 
identidade branca, por julgarem superior. (MUNANGA, 2006, p.16). 

 

A luta pela afirmação da identidade negra tornou-se imprescindível, a fim de que ele 

pudesse ser visto como sujeito da história e não mais como um instrumento. Os movimentos 
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sociais negros das décadas de 70 e 80 buscaram a revalorização da história e cultura africana e 

afro-brasileira, buscando assim a consolidação da sua identidade, sua inclusão social de forma 

justa e igualitária. Uma das preocupações desses movimentos voltava-se para a educação, 

uma das demandas mais pertinentes: 

[...] como os negros militantes buscavam reagir à precária situação 
educacional de seu grupo étnico exigiu deles um tipo de compromisso 
pessoal, de engajamento direto para resolver um problema que não era 
exclusivamente dos negros, mas era um problema nacional. (GONÇALVES; 
PETRONILHA, 2000, p.145). 

 
Após a década de 1980, a causa afrodescendente toma corpo definitivamente. Os 

diversos acontecimentos relacionados à causa negra vinham se intensificando desde o final da 

década de 80 e início da década de 90, quando foram publicadas pesquisas demonstrando o 

quanto a população negra estaria em defasagem em relação à população branca, em vários 

indicadores: saúde, educação, mercado de trabalho, entre outros. A mídia, a sociedade, o 

governo da União e as instituições escolares se voltam, de fato, para as questões do 

Movimento Negro e passam a discuti-las de modo mais intenso. 

De acordo com Dias (2005), na década de 1990, ocorreram movimentos intensos em 

todo Brasil a favor da afirmação da identidade negra, com destaque a Marcha Zumbi dos 

Palmares, que reuniu cerca de 10 mil negros e negras, que foram à Brasília com um 

documento reivindicatório a ser entregue ao então presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Nessa época, houve diversos acontecimentos, como a instauração do Movimento Pré- 

vestibular para Negros e Carentes (PVNC), o lançamento do Programa Nacional de Direitos 

Humanos em 1996 pelo Governo da União, entre outros. Ainda na década de 80, foi 

promulgada a Constituição Federal, documento no qual não apenas se reconhece a pluralidade 

cultural como parte integrante de nosso país, mas também se busca combater a discriminação 

racial e promover a valorização das identidades étnicas. 

O deputado Paulo Paim, com base no texto constitucional, apresentou à Câmara 

Federal a proposição de lei que seria o embrião da lei 10.639, projeto encaminhado ao 

Senado, mas arquivado em 1995, certamente por questões políticas e burocráticas. Somente 
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com o esforço de alguns políticos, mas respondendo também à pressão do movimento negro, 

a referida lei recebe seu primeiro grande impulso, com a aprovação, em março de 1999, do 

Projeto de Lei nº 259, formulado pelos então deputados Ben-Hur Ferreira e Esther Grossi: 

estabelecendo a obrigatoriedade da inclusão, no currículo oficial da rede de ensino, da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira. É importante ressaltar que a referida lei promove 

mudanças na LDB, que passaria a vigorar com alterações em seus artigos 26-A, 79-A e 79-B, 

conforme reza o próprio enunciado da lei 10.639, segundo o qual a referida normativa legal 

altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional (BRASIL, 2003a). 

Contudo, a lei 10.639 sofre, na ocasião de sua aprovação, dois vetos, relacionados às 

propostas de alteração da LDB. Primeiro, é vetada a proposta 8 que determinava, no primeiro 

projeto de lei, que as disciplinas História do Brasil e Educação Artística, no ensino médio, 

deveriam dedicar pelo menos dez por cento de seu conteúdo programático anual ou semestral 

à temática africana e afro-brasileira. Esta proposta foi, na ocasião, considerada 

inconstitucional e rejeitada nos despachos da Presidência da República, conforme lemos 

abaixo: 

[...] o referido parágrafo [relativo à dedicação de dez por cento de seu 
conteúdo programático à temática mencionada] não atende ao interesse 
público consubstanciado na exigência de se observar, na fixação dos 
currículos mínimos de base nacional, os valores sociais e culturais das 
diversas regiões e localidades de nosso país. (BRASIL, 2003b, p. 01) 

 

O segundo veto relacionava-se à proposta referente aos cursos de capacitação para 

professores, que deveriam contar com a participação de entidades do movimento afro- 

brasileiro, das universidades e outras instituições de pesquisa vinculadas ao tema. As razões 

do veto foram explicitadas nos seguintes termos: 

(...) verifica-se que a lei nº 9.394, de 1996, não disciplina e nem tampouco 
faz menção, em nenhum de seus artigos, a cursos de capacitação para 
professores. O art. 79-A, portanto, estaria a romper a unidade de conteúdo da 
citada lei e, consequentemente, estaria contrariando norma de interesse 
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público da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1988, segundo a 
qual a lei não conterá matéria estranha a seu objeto. (BRASIL, 2003b, p. 01). 

 

Desse modo, aprovou-se, ao final, tanto a obrigatoriedade, nos ensinos fundamental e 

médio, do estudo de história e cultura africana e afro-brasileira quanto à inserção, no 

calendário escolar, do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Com a 

aprovação da referida lei, foi ainda criada, no mesmo ano, uma secretaria voltada para a 

questão étnico racial, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), com o objetivo de, na medida do possível, corrigir os cruéis efeitos da escravidão, 

discriminação e racismo no Brasil, promovendo assim uma democracia mais justa e 

igualitária. Após um período de muitas lutas, a causa negra ganha mais força, finalizando com 

a promulgação, em 2003, da referida lei. 

A efetivação da lei ainda exige muito trabalho, visto que na maioria das escolas 

brasileiras a mesma ainda não foi implementada de forma ampla e satisfatória. Um dos 

problemas que entendemos existir é a própria negligência quanto à formação de professores a 

partir da exigência da lei 10.639/03; essa negligência leva a insuficiente formação para pensar 

questões teóricas e práticas para o cotidiano escolar. A própria formação de professor de 

Geografia da Universidade Federal de Uberlândia não contempla as exigências previstas nessa 

lei. Desta maneira, compreendemos que o PIBID, enquanto programa de formação de 

professores, pode elencar elementos importantes para a efetivação teórica e prática da lei, 

fundamentando uma formação crítica, tanto de futuros docentes como dos próprios alunos da 

escola pública, na qual o programa desenvolve suas atividades. 

 
PIBID, A LEI 10.639/03 E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
 

O desenvolvimento das atividades do PIBID - Geografia do campus Santa Mônica da 

Universidade Federal de Uberlândia - ocorrem em duas escolas públicas: Escola Estadual 

Hortêncio Diniz localizada no Bairro Marta Helena e Escola Municipal Josiany França 
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localizada no Bairro Canaã, ambas escolas periféricas com particularidades que merecem 

atenção específica para cada uma delas. Portanto, cada escola exige um conjunto de práticas 

que levem a colaboração para a melhoria do ensino de Geografia, ao mesmo tempo em que 

contribui para a ampliação da compreensão dos futuros docentes pelas suas práticas. 

Neste sentido, selecionamos a Escola Municipal Josiany França para que a mesma seja 

inicialmente voltada para as questões das especificidades da lei 10.639, a partir do ensino de 

Geografia por meio da linguagem literária. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto 

Geografia, tem como objetivo organizar as atividades de formação docente compreendendo-as 

como trabalho educativo voltado para questões teóricas e práticas específicas para a realidade 

cotidiana do futuro docente de Geografia. Deste modo, a prática pedagógica do professor 

volta-se para o consórcio teoria e prática, não desvinculando a importância de nenhum desses. 

Ao contrário, fortalecemos as ações por meio da construção teórica com implicações políticas, 

filosóficas e culturais para a formação dos sujeitos históricos. 

As atividades propostas têm como centralidade a construção de um cabedal teórico e 

prático, os quais permitem ao futuro docente desenvolver seus trabalhos a partir da relação 

entre Geografia, literatura e a lei 10.639/03. Assim, as atividades promoverão o 

aperfeiçoamento dos futuros docentes e os capacitarão para a construção de práticas 

educativas participativas e críticas, possibilitando-lhes articular e empregar conhecimentos 

pedagógicos e geográficos desenvolvidos como ferramentas teóricas e práticas para 

compreender o papel da educação geográfica vinculada permanentemente à ampliação da 

cidadania pela efetivação de práticas educativas voltadas para as questões étnico-raciais. 

Ensinar Geografia por meio da literatura, comprometida com as questões étnico- 

raciais, amplia nos futuros professores, concepções culturais, históricas, geográficas, sociais e 

políticas, fundamentando nos sujeitos reflexões pertinentes que somente serão possíveis pelas 

articulações escalares da realidade e da ficção, ao mesmo tempo em que essa relação fornece 
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a ampliação da interpretação de mundo e o aperfeiçoamento intelectual das próprias 

categorias e conceitos com suas aplicações práticas no universo escolar. 

Neste trabalho, destacamos a importância da literatura como linguagem e instrumento 

pedagógico na formação de professores, utilizando suas ferramentas para a implantação da 

Lei 10.639/2003, que prescreve o ensino da história e cultura africanas e afro-brasileiras nos 

níveis de ensino fundamental e médio. 

Sabendo-se da sua interdisciplinaridade e contribuições para diversas áreas, a 

Literatura constitui um tipo especial de comunicação, no qual predomina o que chamamos de 

Linguagem Literária. De acordo com Perez (2016), a linguagem literária pode ser encontrada 

na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance e também em 

verso, no caso dos poemas. Os textos literários não possuem compromisso com a 

transparência e, por esse motivo, muitas vezes demandam de nós um maior senso estético e 

maior capacidade de analisar e interpretar esse tipo de discurso. A Literatura encontra-se a 

serviço da arte e faz da criação literária um objeto linguístico e estético, ao qual podemos 

atribuir novos significados construídos a partir de nossas singularidades e perspectivas. O 

texto literário repercute em nós na medida em que revela emoções profundas, e sua 

compreensão dependerá de nossas vivências e do nosso repertório cultural. 

Diante da necessidade de ampliar a reflexão dos professores em formação, a propósito 

das questões teóricas sobre a cultura de brasileiros afrodescendentes, sobretudo no momento 

presente, que demanda a inclusão dos estudos afro-brasileiros nos currículos escolares de todo 

o país, escolhemos a linguagem literária para abordar na Geografia, em seus diversos matizes, 

a presença afro. A literatura abre novas perspectivas para abordar a africanidade e afro- 

brasilidade e usar essa linguagem, nos possibilita, sobretudo, conduzir o olhar analítico para 

essas produções de posicionamentos que pretendem promover não só mudanças sociais 

profundas, mas também revisões do modo de abordagem da arte literária. 

A produção literária no Brasil é bastante significativa e pode se difundir ao longo do 

território a partir do século XIX com o fim da censura à imprensa vigente no Segundo 
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Império. A partir de então, cada vez mais os autores (jornalistas, advogados, professores, 

intelectuais, políticos etc.) dispunham de meios para ver impressos nos jornais (e também em 

livros) seus escritos, seus ensaios, seus romances, seus poemas. A educação está intimamente 

ligada à leitura e à escrita; usar a literatura como linguagem proporciona o aprendizado, de 

uma forma lúdica e segura, ao mesmo tempo em que permite o acesso das novas gerações aos 

valores acumulados pelo processo civilizatório e universalmente aceitos como válidos, como  

a honestidade, o respeito ao próximo, a importância da cultura; enfim a transmissão de valores 

morais, bons ou ruins e o senso crítico de escolha dentre eles ou até de rejeitá-los. 

Pelo que foi listado, e dentro do que determina a Lei 10.639/03, o ensino da história e 

da cultura africana aos estudantes, essa ferramenta possibilita percorrer uma diversidade de 

ideias. O ensejo parte desde a Literatura Afro-brasileira, que apresenta um momento de 

afirmação da especificidade afro-brasileira (em termos étnicos, psicológicos, históricos e 

sociais), e simultaneamente a Literatura Brasileira que expressa uma visão de mundo 

específica dos afro-brasileiros. A dinâmica de tensões e contradições presentes nesse quadro 

literário nos ajuda a compreender as atitudes dos autores que recusam ou que valorizam suas 

origens étnicas; esclarece-nos também sobre a necessidade de denunciar a opressão social e de 

evidenciar uma nova sensibilidade que apreenda esteticamente o universo da cultura 

afrobrasileira. 

Ao propor a construção do conceito de literatura afro-brasileira, Eduardo de Assis 

Duarte conclui: 

Uma literatura empenhada, sim, mas num projeto suplementar (no sentido 
derridiano) ao da literatura brasileira canônica: o de edificar uma escritura 
que seja não apenas a expressão dos afrodescendentes enquanto agentes de 
cultura e de arte, mas que aponte o etnocentrismo que os exclui do mundo 
das letras e da própria civilização. Daí seu caráter muitas vezes marginal, 
porque fundado na diferença, que questiona e abala a trajetória progressiva e 
linear de nossa história literária. (DUARTE, 2011b, p. 400). 

 
A identidade étnico-cultural do homem negro é um tema entre outros igualmente 

importantes da Literatura. As informações biográficas sobre os autores contribuem para a 
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compreensão de certos aspectos de suas obras, mas, definitivamente, não esgotam o campo de 

representações e de significações que tais obras inauguram. As contradições percebidas nas 

obras são índices de uma identidade que precisa ser buscada também nos aspectos da forma, 

da visão de mundo, da interação de uma nova sensibilidade estética e social. Situando a 

abordagem, podemos recorrer a autores que contribuem nos seus escritos ilustrando as 

questões étnico-raciais, fazendo o ensejo. Nesse contexto, citamos Castro Alves; o autor 

descreve em seus versos as desgraças da escravidão e a desumana travessia oceânica dos 

navios negreiros. No poema "Vozes D'África ele destaca o lamento: 

Deus, ó Deus, onde estás que não respondes!/ Em que mundo, em que estrelas 
tu te escondes,/ embuçado nos céus? (...) Há dois mil anos te mandei meu 
grito. (...)/ Onde estás, Senhor Deus? / (...) Minhas irmãs são belas, são ditosas 
... Dorme a Ásia nas sombras voluptuosas/ dos haréns do sultão. (...) O Ganges 
amoroso beija a praia/ coberta de corais .../ (...) A Europa - é sempre Europa, a 
gloriosa! ... / a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã ... / (...) 
Mas eu, Senhor!... Eu triste, abandonada, / em meio dos desertos/ desgarrada,/ 
perdida, marcho em vão!/ (...) Não basta inda de dor, ó Deus terrível?/ É pois 
teu peito eterno, inexaurível de vingança e rancor?/ E que é que fiz, Senhor? 
Que torvo crime/ eu cometi jamais, que assim me oprime/ teu gládio 
vingador? (...)/ Basta, Senhor! Que de teu potente braço/ role através dos 
astros e do espaço/ perdão para os crimes meus!/ Há dois mil anos eu soluço 
um grito.../ Escuta o brado meu lá no infinito,/ Meu Deus! Senhor meu Deus! 
... 

 

Castro Alves desempenhou um papel importante e questionador da sociedade através 

da literatura, atingindo, assim, a camada social mais elitizada que tinha acesso aos seus textos. 

Revelou e abalou valores até então admitidos como incontestes e irrefutáveis, assumindo 

status de contra-força (resistência) ao discurso oficial dos grupos dominantes (AUGEL, 1997, 

p. 185-186). “A literatura negra define-se a si própria como portadora de um posicionamento 

contrário e crítico, mostrando em alto e bom tom o que nem sempre é aceito nem visto com 

neutralidade ou sem emoção” (AUGEL, 1997, p. 185/186). Defende os escravos de forma que 

vai além do simples paternalismo e do excesso de piedade presente na maioria de seus 

contemporâneos. O escravo é entendido em sua humanidade – demonstra sentimentos e 

anseios da Mãe África. 
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A possibilidade de observar a sociedade nas entrelinhas de um texto potencializa uma 

temática e apresenta um universo desenvolvido e somado a vários outros campos, permitindo 

a problematização das línguas envolvidas. Cada parâmetro analítico nos leva a uma nova 

visão e compreensão da vida social, a história cultural afro fomenta discursos e quebra 

paradigmas, despertando-nos para uma nova realidade, a muito existente, mas que foi 

ocultada por ideologias europeizantes. E a literatura, como uma das múltiplas linguagens, 

oferece recursos capazes de entender essa dinâmica cultural, respeitando que não há vestígios 

que desvendem todas as indagações da historiografia, mas nos ajuda a compreendê-las, 

reconhecendo as arbitrariedades dos afrodescendentes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A complementação da formação de professores de Geografia por meio do PIBID 

amplia a capacidade crítica do docente fomentando aptidões importantes para o ensino de 

Geografia como compromisso social, político e cultural. Assim, ao trabalharmos a Lei 

10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade das temáticas História e Cultura Afro-brasileira 

pelo PIBID, fazemos com que os discentes compreendam a totalidade das relações espaciais 

ao mesmo tempo em que ao se tornarem professores poderão desenvolver seus trabalhos em 

diferentes linguagens, como a literatura, e com isso ampliar a própria capacidade de seus 

futuros alunos entenderem de forma ampla e reflexiva o mundo. 

A Lei 10.639/03, aplicada ao ensino de Geografia por meio da literatura, revela aos 

sujeitos a amplitude da própria cultura afro-brasileira e das especificidades dessa somadas aos 

desafios colocados pelos próprios processos históricos de formação territorial e organização 

social, econômica e política. Pensar a questão negra no Brasil pela Geografia implica em 

comprometer-se na revelação das inúmeras alianças ocultas feitas como forma de opressão 

por uma elite nacional. Deste modo, as referidas reflexões, ainda de forma inicial, já trazem 

uma efetivação de um compromisso político. 
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A literatura na formação de professores de Geografia está vinculada permanentemente 

às condições de classe e ao papel político do negro nessa sociedade. Desta forma, não 

podemos avançar epistemológica e pedagogicamente sem o compromisso da crítica ampla e 

da formação de uma sociedade que compreenda as diferenças como processo histórico e 

conheça cada etapa do mesmo. 
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