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em uma oficina para o ensino fundamental 
 

Resumo: 
Trata-se da dissertação “Fotografia e educação antirracista: notas sobre a implementação 

da lei 10.639/03 em uma oficina do ensino fundamental .” tem como objetivo apresentar a 

fotografia como um instrumento pedagógico para a implementação da Lei 10.639/03. 

Entendendo a a fotografia como objeto dotado de intenção, de construção de sentido, de 

discurso, e de pertencimento étnico. Por meio de um estudo de caso em uma unidade 

escolar municipal nos propomos a realizar uma oficina com os alunos do ensino 

fundamental visando aplicar e analisar os objetivos propostos nesta dissertação. 

Tomamos como pressupostos teóricos sobre diversas as interpretações das imagens: 

Barth (2015) Sontag (2004) e Schwarcz (2018). Concluímos que a fotografia como 

produtora de imagens é acessível e estando presente na vida cotidiana dos alunos de 

diferentes classes sociais, sendo produzidas por celulares, câmeras, filmadores entre 

outros meios. Como instrumento pedagógico, pode ser utilizada como uma ferramenta 

que estimule a crítica a representação dos negros em imagens, tanto nos livros didáticos, 

como também fomentar o debate sobre o racismo, as desigualdades raciais, a inserção 

do negro na sociedade brasileira e construindo, assim, uma educação anti racista. 
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