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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre questões relacionadas à aplicação 
da lei 10.639/2003, focando em práticas pedagógicas que podem oferecer meios 
alternativos de promover a diversidade racial e cultural em sala de aula. A pesquisa 
qualitativa realizada por meio do estudo etnográfico e da pesquisa-ação participante 
foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Núcleo Habitacional 
Dunas através do programa Mais Educação na cidade de Pelotas no ano de 2013. 
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O presente artigo tem como objetivo refletir sobre questões relacionadas à 

aplicação da lei 10.639/2003, focando em práticas pedagógicas que podem oferecer 

meios alternativos de promover a diversidade racial e cultural em sala de aula. Para 

tanto, foram desenvolvidas análises a partir da pesquisa qualitativa realizada por 

meio do estudo etnográfico e da pesquisa-ação. Simultaneamente, focou-se na 

investigação de novos recursos, com o intuito de adequar as práticas pedagógicas a 

realidade e necessidade dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Núcleo Habitacional Dunas, integrantes do programa Mais Educação. Dessa forma, 

preocupou-se em buscar formas de valorizar a diversidade étnico-racial existente 

naquele espaço de ensino e assim influenciar na discussão sobre as diferentes 

etnias e o reconhecimento da desigualdade racial presente na sociedade.  

 
Como determina o texto da Lei 10.639/03, no § 1º do Artigo 26-A: “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. (Araújo, 2011, p.26). 

  
 

A etnografia é um método desenvolvido por Malinowski2 e tem como propósito 

fazer com que o pesquisador conviva durante um período prolongado com seu 

objeto ou sujeitos que serão pesquisados. Malinowski acreditava que somente essa 

experiência de trabalho de campo permitiria que o pesquisador entendesse “o ponto 

de vista do nativo”, para ele isso seria essencial para se conseguir uma visão 

completa do universo nativo.  

 

                                                           
1
 Acadêmica do curso de Ciências Sociais Bacharelado pela Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM; andressaduarte.m@gmail.com. 
2
 “Malinowski foi o primeiro antropólogo a conduzir a sua investigação através da língua nativa, como 

também foi o primeiro a viver durante seu estudo a vida da sociedade local”. (Pritchard, 1972, p.76,).  
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Pensando a etnografia no contexto social atual, tal método não se limita 

apenas a conhecer o sujeito ou objetos o qual se quer descrever para se ter uma 

compreensão intelectual, é possível pensá-lo como um instrumento a favor da 

educação, pensar o método etnográfico como instrumento que pode enriquecer a 

intervenção educativa. (Fonseca, 1999, p.59). 

 
Quer seja de um professor com seus alunos da terceira série, a enfermeira 
com seu paciente ou o assistente social com seu cliente. Em todos os 
casos, o sucesso do contato educativo depende do diálogo estabelecido 
entre o agente e seu interlocutor, e é nessa área de comunicação que o 
método etnográfico atua. (Fonseca, 1999, p.59).  

 

Faz-se uso neste artigo, além do método etnográfico, a pesquisa-ação 

participante, esta compõe uma das variações de investigação-ação a qual surge 

como uma ‘‘metodologia alternativa, sedimentada em uma avaliação qualitativa das 

manifestações sociais, comprometida com intervenções que contemplam o 

autodiagnostico (conhecimento, acumulação e sistematização dos dados); a 

construção de estratégia de enfrentamento prático dos problemas detectados e a 

organização política da comunidade como meio e fim”. (Gori, 2006, p.114). 

De tal modo, o estudo etnográfico e a pesquisa-ação participante aplicada à 

pesquisa desenvolvida na Escola supracitada, teve a duração de um semestre letivo, 

tendo a presente autora o total de vinte horas semanais de trabalho.   

As atividades incidiam no formato de oficinas pedagógicas que constituíam o 

Programa Mais Educação, o qual se constitui como estratégia do Ministério da 

Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na 

perspectiva da Educação Integral nas escolas das redes públicas de ensino 

estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

As oficinas pedagógicas visavam contextualizar as manifestações históricas, 

sociais e culturais da população negra com o interesse contribuir na construção da 

identidade negra dos sujeitos promovendo maior diversidade cultural, social e 

politica no ambiente escolar. Segundo Gomes (2002, p.39) ‘‘a escola é vista, como 

um espaço em que aprendemos e compartilhamos não só conteúdos e saberes 

escolares, mas, também, valores, crenças e hábitos, assim como preconceitos 

raciais, de gênero, de classe e de idade’’, para se construir essa diversidade no 

ambiente escolar é necessário que a escola enquanto instituição de ensino 
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reconheça essas diferenças, assumindo também a existências de tais preconceitos 

no espaço escolar a partir da interação e dialogo como os alunos. 

 
Nessa perspectiva, quando pensamos a escola como um espaço específico 
de formação inserida num processo educativo bem mais amplo, 
encontramos mais do que currículos, disciplinas escolares, regimentos, 
provas, testes e conteúdos. Deparamo-nos com diferentes olhares que se 
cruzam, que se chocam e que se encontram. A escola pode ser 
considerada, então, como um dos espaços que interferem na construção da 
identidade negra. O olhar lançado sobre o negro e sua cultura, no interior da 
escola, tanto pode valorizar identidades e diferenças quanto pode 
estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-las. Sendo 
entendida como um processo contínuo, construído pelos negros e negras 
nos vários espaços – institucionais ou não – nos quais circulam, podemos 
concluir que a identidade negra também é construída durante a trajetória 
escolar desses sujeitos. (Gomes, 2002, p.39). 

 

Para a metodologia aplicada foram utilizados: filmes, estilos musicais, textos, 

e atividades de educação artística, todos referentes à cultura e educação negra e 

afro-brasileira. As ações propostas tiveram o interesse de criar uma aproximação 

com os sujeitos, de forma a servir como ferramentas facilitadoras para o 

entendimento do que seria transmitido, despertando disposição por parte dos alunos 

em aprofundar o conhecimento sobre a temática. 

 

 
Figura 1 – Oficina bonecas negras de argila, 2013. Fonte: Acervo da autora. 

 

 
Figura 2– Oficina bonecas negras de argila, 2013. Fonte: Acervo da autora. 



5 
 

 
Figura 3– Oficina de desenho, 2013. Fonte: Acervo da autora. 

 

 
A lei 10.639/2003, que se acredita ser uma das figuras principais presentes 

nesta pesquisa, surge como uma ação afirmativa indispensável na educação como 

estratégia de combate ao racismo, com avanços no currículo escolar atingindo 

vários níveis do ensino.  

É relevante ressaltar que este avanço é intrínseco a luta dos movimentos 

sociais negros brasileiros, pois o mesmo é resultante de uma demanda educativa 

em inúmeros debates políticos travados nas últimas décadas. (Rocha; Silva, 2013, 

p.57). 

 
Considero o movimento negro organizado como um movimento social que 
tem como particularidade a atuação em relação à questão racial. Sua 
formação é complexa e engloba o conjunto de entidades, organizações e 
indivíduos que lutam contra o racismo e por melhores condições de vida 
para a população negra, seja através de práticas culturais, de estratégias 
políticas, de iniciativas educacionais etc.; o que faz da diversidade e 
pluralidade características deste movimento social. (Araújo, 2011, p.26). 
 
 

Nos estudos que foram desenvolvidos para a aplicação das práticas 

pedagógicas nas oficinas, buscou-se especialmente analisar o nível de 

conhecimento e as dificuldades de aprendizado de cada aluno. Ressalta-se que 

essa observação que foi de suma importância e utilidade, tendo em vista a obtenção 

do bom rendimento dos alunos durante as atividades desenvolvidas.  

Nas oficinas previu-se a participação e interação entre todos os alunos, 

pensando que o ponto de partida do método etnográfico e da pesquisa ação 

participante é a interação entre o pesquisador e seus “objetos” de estudo (Fonseca, 

1999, p.58), e também lembrando que seria importante a participação de todas as 

crianças, mesmo tendo diferentes faixas etárias em uma mesma turma.  
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Assim, foi possível evitar que houvesse isolamentos por parte dos alunos, 

geralmente esse isolamentos são decorrentes do próprio contexto escolar a qual o 

aluno esta inserido, o que pode vir a ser um gerador de variadas opressões neste 

ambiente. Sobre tais opressões e exclusões, as quais afetam principalmente os 

alunos negros no contexto escolar, Gomes menciona: 

 
Isso fica mais evidente quando pensamos na especificidade do segmento 
negro e na sua relação com a educação escolar brasileira: a diferença racial 
é transformada em deficiência e em desigualdade e essa transformação é 
justificada por meio de um olhar que isola o negro dentro das injustas 
condições socioeconômicas que incidem, de modo geral, sobre a classe 
trabalhadora brasileira. Quem de nós já não ouviu frases como: “o aluno 
negro é mais fraco e apresenta mais dificuldades porque vem de um nível 
socioeconômico baixo”; “o aluno negro e pobre não se alimenta direito e por 
isso é mais desatento”; “eles vêm de uma família desestruturada”; “basta 
dar alimentação e emprego que os alunos negros se sairão bem na escola e 
o negro encontrará um lugar na sociedade”. (...) Quando a diferença 
étnica/racial é transformada em deficiência, surgem também justificativas 
pautadas num “psicologismo” que reduz as implicações históricas, sociais e 
econômicas que incidem sobre o povo negro a comportamentos individuais: 
“alunos com dificuldade de aprendizagem”, por exemplo. A ênfase nesse 
“psicologismo” encobre o caráter excludente da estrutura escolar brasileira, 
dando margem para que a diferença cultural da aprendizagem seja vista 
como desvio. (Gomes 2002, p.39).  
 
 

 

         Desta forma a pesquisadora sentiu-se responsável por promover atividades 

que demonstrassem positivamente essas diferenças de forma construtiva a 

identidade dos sujeitos envolvidos, proporcionando a percepção destas diferenças 

pelas suas especificidades culturais, histórica e social.  

Seguindo o pensamento da autora Nilma Nilo Gomes (2002), tentou-se 

enfrentar esse “psicologismo” que abafa o real papel da escola, que é tornar a 

educação acessível e inclusiva a todos, e silencia a estrutura escolar brasileira que, 

inúmeras vezes, de forma escrachada, excluí os alunos negros do crescimento 

intelectual e das vivências coletivas.  

Nesse sentido, as oficinas e demais atividades supracitadas, tiveram como 

principal intuito passar ensinamentos e aprendizagens que acrescentassem na vida 

de cada indivíduo. 
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Figura 5 – Oficina bonecas negras de argila. Acervo da autora. 

 

 

 
Figuras 6 e 7– Oficina confecção de instrumentos musicais de origem negra com material reciclável 

2013. Fonte: Acervo da autora. 

 
 
 

Conclui-se, que a escola tem um papel importante na formação do 

conhecimento da diversidade social e racial e na efetividade da luta contra o 

racismo. Porém, para isso é necessário que a mesma se desprenda dos pré-

conceitos e pré-noções que estão arraigados no imaginário de pessoas de diferentes 

contextos sociais, sobre a população negra, e os estigmas que as perseguem.  

As experiências individuais de cada aluno acrescentaram sobremaneira no 

desenvolvimento de cada oficina, percebeu-se que os sujeitos em questão passaram 

por um processo de entendimento da realidade em que se encontram de forma que 

foi possível relacionar acontecimentos do presente com discussões histórias 

tratadas em sala de aula, a consciência de si, não apenas pelas questões 

puramente raciais, mas também em aspectos de classe.  

A partir disto surgiram inúmeros questionamentos vindos dos próprios alunos, 

o que pode ser compreendido como um aspecto positivo no trabalho desenvolvido, 

pois despertou indagações e a vontade de busca por respostas. Sendo assim, 

embora se perceba que esse ainda não é o modelo necessário para que se combata 
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o racismo na escola, as novas práticas e metodologias pedagógicas, juntamente 

com as experiências trocadas entre a educadora e os educandos foi proveitosa e 

satisfatória para a superação da desigualdade racial no ambiente escolar. 
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