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Essa pesquisa tem o intuito de abordar questões sobre as relações étnica-racial no 
contexto escolar, levando em conta as percepções que os gestores tem sobre: 
identidade negra e igualdade racial no ambiente escolar. Uma gestão interessada na 
educação das relações étnico-raciais pode auxiliar as crianças, em especial as 
crianças negras, a buscarem sua identidade e se reconhecerem através das 
imagens, conteúdos e representações que estão no ambiente onde elas passam 
uma boa parte do seu tempo, a escola. Por isso, torna-se desejável intensificar um 
olhar crítico sobre essa temática para que a escola não venha reproduzir 
preconceito. Essa pesquisa foi desenvolvida com gestores de três escolas do 
município de Santa Maria/RS, escolhidas aleatoriamente, duas estaduais e uma 
particular (afim de comparar realidades diferentes) tendo como objetivo 
compreender as percepções dos gestores frente às relações étnicas no ambiente 
escola e se esses têm conhecimentos sobre as Políticas de Ações Afirmativas que 
visam a igualdade racial no contexto escolar. Os resultados da pesquisa 
demonstram que os gestores devem dialogar mais sobre as relações étnico-raciais e 
que os negros não devem ser lembrados apenas em datas comemorativas, mas sim 
durante todo ano letivo. 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar, Igualdade Racial e Representação do negro.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

Specialization Paper 
Postgraduate Distance Learning Course 

Lato sensu Specialization in Educational Management 
Federal University of Santa Maria 

 
 

THE OBLIGATION OF THE STUDY OF HISTORY AND AFRO-
BRAZILIAN CULTURE:  

A CHALLENGE TOSCHOOL ADMINISTRATORS 
AUTHOR: JOVANELI LARA XAVIER SIQUEIRA DA ROSA 

ADVISER: LEILA ADRIANA BAPTAGLIN 
 

Date and Place of the Defense: Agudo/RS, December 15, 2011.  
 

 

This research aims to address issues of ethnic and racial relations in the school 
context, taking into account the perceptions that managers have about: black 
identity and racial equality in the school environment. Management interested in the 
education of ethnic-racial relations can help children, particularly black children, to 
seek and recognize their identity through images, content and representations that 
are in an environment where they spend much of their time, school. Therefore, it 
is desirable to intensify a critical look at this theme for the school play will 
not prejudice. This work was conducted with managers of three schools in the 
municipality of Santa Maria / RS, randomly chosen, two state and one private (in 
order to compare different realities) aiming to understand the perceptions of 
managers in the face of ethnic relations in the school environment and whether 
these have knowledge of affirmative action policies aimed at racial equality in the 
school context. The survey results show that managers should talk more about 
the ethnic-racial and that blacks should not be remembered only 
in dates, but throughout the school year. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente projeto de pesquisa “A obrigatoriedade do estudo da história e 

cultura afro-brasileira: um desafio aos gestores escolares” visa ao diálogo e reflexão 

crítica sobre as relações étnico-raciais no contexto escolar, tendo em vista uma 

gestão escolar que se preocupa com a promoção da igualdade racial neste 

ambiente.  

Assim, tento responder à seguinte questão: Qual a importância de uma 

reflexão crítica sobre as relações étnicas raciais no ambiente escolar por parte dos 

gestores escolares?  

Uma gestão interessada na educação das relações étnico-raciais pode 

auxiliar as crianças, em especial as crianças negras, a buscarem sua identidade e 

se reconhecerem através dos conteúdos, imagens e representações que estão no 

ambiente onde elas passam uma boa parte do seu tempo, a escola. Por isso, torna-

se desejável intensificar um olhar crítico sobre as imagens representativas do negro 

no contexto escolar para que essas não venham reproduzir estereótipos. E quem 

melhor para analisar essas imagens do que os gestores que tem a responsabilidade 

de organizar e gerenciar a escola? 

 Essa pesquisa foi desenvolvida com gestores de três escolas do município 

de Santa Maria/RS, escolhida aleatoriamente, sendo eles, dois de escolas estaduais 

e um de escola particular.  Essa tem como objetivo geral compreender as 

percepções dos gestores frente às relações étnicas no ambiente escola.  Através 

dos objetivos específicos buscou-se: Conhecer a história da formação dos gestores 

de três escolas distintas, e verificar se durante sua formação foi tematizado de forma 

aprofundada as questões étnico-racial no contexto escolar; Saber se na sua gestão 

já observou casos de violência física ou verbal relacionada à discriminação racial e 

analisar se no discurso do gestor há algum tipo de preconceito em relação a 

igualdade racial; Constatar se os gestores estão informados sobre a existência da 

Lei10.639/2003 que institui a obrigatoriedade do ensino de história da África e da 

cultura afro-brasileira no Ensino Fundamental. 

A busca por estes objetivos vem ao encontro de entender se os gestores 

escolares estão preocupadas com igualdade racial no contexto escolar, assim 

questiona-se as formas que os negros estão sendo representados no ambiente 
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escolar. Esta preocupação visa à construção da identidade afirmativa dos alunos 

afro-descendentes pela possibilidade de preencher algumas lacunas na formação 

dos professores em relação a discussões sobre o tema. Conseqüentemente cria-se 

uma lacuna no desenvolvimento das aulas que visem à identidade dos alunos, 

sendo eles negros, brancos ou indígenas.  

Durante todo ensino Fundamental e Médio não tive nenhuma disciplina ou 

aula que tematizasse a identidade negra de forma aprofundada. Comecei a refleti 

sobre as relações étnico-raciais e a democracia racial apenas na graduação, por 

necessidades pessoais, e não pela formação do curso que ainda carece de tais 

discussões. Deste modo, penso que essas discussões, por parte dos gestores 

escolares, são fatores importantes para a diminuição da desigualdade racial no 

contexto escolar, o que poderia ser visto como um processo presente no 

planejamento e objetivos da escola. 

 Essa pesquisa trabalhou de forma sucinta as imagens representativas (de 

televisão, Internet, folhetos, fotografias, entre outros), pois acredito que essas 

podem interferir nas representações simbólicas dos alunos e professores. A 

sociedade assim como a escola tem se utilizado dessa forma para melhor se 

comunicar, mas o que preocupa é a freqüente forma de representação acrítica 

através de alguma imagem, que pode construir diversos estereótipos, interferindo na 

identidade dos sujeitos. Por isso acredito na importância de uma gestão escolar que 

se preocupa com uma reflexão crítica sobre as imagens representativas do negro no 

contexto escolar, para que essas não venham reproduzir preconceitos, sendo os 

alunos vítimas  de representações estereotipadas dentro do ambiente escolar. 

A relevância desse projeto também fica clara quando analisamos a população 

brasileira: o Brasil é habitado por cerca de 76 milhões de negros e pardos, o 

equivalente a 45% da população (IBGE 2000). Nosso país só perde para a Nigéria 

em quantidade de negros no mundo, não podendo, portanto ser representado como 

uma “minoria”. Fato que muitas vezes é observado por uma leitura mais atenta das 

ilustrações de alguns livros. É curioso saber que apesar da riqueza cultural, histórica 

e econômica que nós brasileiros herdamos da África, ainda se conhece muito pouco 

sobre esse continente, onde vivem mais de 780 milhões de pessoas das mais 

variadas etnias.  

Enfim, outro fato que justifica o desenvolvimento desse projeto é a aprovação 

da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a lei 9.394/1996 que estabelece 
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as Diretrizes e a Bases da Educação Nacional,  instituiu a obrigatoriedade do ensino 

de história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas, propondo o resgate da 

cultura negra brasileira na formação da identidade nacional, valorizando as 

contribuições que o povo negro construiu nas áreas sociais, históricas e 

econômicas. A Lei 10.639/2003 justifica esse projeto, pois esse visa à formação de 

docentes preocupados com questões relacionadas a representações do negro no 

contexto escolar, sabendo que uma formação que se preocupa com as relações 

étnicas pode influenciar positivamente na sua prática pedagógica. 

Essa Lei visa uma significativa melhora do currículo escolar, o que valoriza as 

contribuição do negro na construção da identidade nacional. 

 

Art.26- A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-
brasileira. 

§ 1° 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 identidade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e 
pertinentes à história  do Brasil. 

§ 2° 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 Brasileira. (BRASIL, 2003) 

 

Entendo ser necessário que os gestores tenham conhecimento aprofundado 

sobre a Lei 10.639/03 para colocá-la em prática em suas atividades escolares e em 

suas aulas, pois acordar para essas questões é essencial para que os sujeitos vivam 

numa sociedade harmoniosa, com respeito mútuo. É importante não ignorar essas 

questões étnico-raciais, enganando-nos em dizer que no Brasil não existe racismo 

ou preconceito. Acredito que essa pesquisa levará a mais questões pouco 

discutidas, e me instigará a estudar mais sobre o assunto.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Algumas considerações sobre gestão escolar, formação dos gestores e 

representação do negro no ambiente escolar 

 

 Existe uma diferença entre a gestão educacional e a gestão escolar. A 

gestão escolar pode ser entendida como uma pequena parte da gestão educacional, 

pois a gestão educacional é compreendida como ações desenvolvidas nos sistemas 

de ensino (federal, estadual e municipal) de forma mais ampla. A ação da Gestão 

Escolar situa-se no âmbito da escola, trata-se de ações pedagógicas referentes a 

realidade local (comunidade), todas essas ações têm como objetivo a proporcionar 

aos estudantes acesso e permanência a uma educação de qualidade.  

 A Gestão escolar age nos vários aspectos da escolar, esses podem ser : 

políticos, administrativos, pedagógicos, financeiros, artísticos entre outros. Neste 

sentido, o modelo de gestão que mais supre as necessidades escolares é a gestão 

democrática, ou seja, onde as ações e escolhas da gestão são decididas de forma 

conjunta, com a participação de vários segmentos que estão envolvidos com a 

instituição de ensino.  

A ampliação da autonomia da escola e a democratização de sua gestão 
constituem, hoje, exigências histórico-sociais. A autonomia e a 
democratização da gestão da escola são demandadas pela própria evolução 
da sociedade. Vivemos em tempos de novas rupturas e de novas 
configurações. A evolução lenta e gradual parece que vem de encontro a 
seus próprios limites. Novas demandas surgem para a gestão escolar, em 
decorrência da necessária autonomia e democratização de sua gestão. 
(WITTMANN, LAURO, 2000, p.88) 
 

A partir desse pensamento pode-se compreender que quando a gestão 

democrática é praticada, essa não é realizada apenas pelo diretor ou equipe 

diretivas, pois existe uma contribuição de professores, estudantes, funcionários e 

comunidades no desenvolvimento dessa gestão , sendo assim, esses podem 

também serem considerados gestores escolares. 

Para que a escola consiga ser realmente autônoma e democrática é 

necessário que os gestores (equipe diretiva, professores e funcionários) possuam 
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uma contínua formação. Witmann (2000) entende que a formação é dividida em três 

eixos, esses são: o conhecimento, a comunicação e a historicidade.  

O conhecimento é necessário para que o gestor possa se aprofundar nas 

questões que abordam o processo e o ato pedagógico, sendo um determinante para 

formação de um gestor escolar. O segundo eixo da formação são as interlocuções e 

competências, sendo essas indispensáveis no processor de construção do projeto 

político pedagógico. O terceiro eixo trata do contexto histórico, ou seja, 

conhecimento da realidade local da instituição; se certa forma, saber as limitações e 

possibilidades do contexto escolar. Sobre esse terceiro eixo, Witmann (2000) 

comenta que,  

Um gestor escolar tem, como um dos fundantes de sua qualificação, o 
conhecimento do contexto histórico-institucional no qual e para o qual atua. 
Por isso, gestão da escola é um lugar de permanente qualificação humana, 
de desenvolvimento pessoal e profissional. (WITTMANN, LAURO, 2000, p.95) 

 
 

Pode-se considerar também que a trajetória de formação pode adentrar 

também a dimensão pessoal, posto que este contexto histórico vai desde a escolha 

do curso profissional, passando pela formação inicial, até os diferentes espaços 

institucionais, onde a profissão se desenrola, compreendendo espaço/tempo em que 

cada professor continua produzindo sua maneira de ser professor (MORASINI, 

2006).   

Ao colocar essa formação em prática os gestores encontraram na escola 

vários desafios a serem superados. Entende-se que um desses desafios é promover 

no espaço escolar a igualdade racial.  

 

É fundamental para que a escola possa realizar o seu papel social. Isso 
porque de nada adiantariam seus processos sociais de participação voltados 
para si próprios e obtidos a qualquer custo, mas sim pelos resultados que 
possam promover em termos educacionais. Propõe-se que a gestão da 
escola seja democrática porque se entende que a escola assim o seja para 
que possa promover a formação para a cidadania. E essa formação é plena 
não apenas mediante uma nova mentalidade e atitudes; ela necessita, para 
sua expressão, de conhecimentos e habilidades, que tornam as pessoas 
capazes de agir com proficiência. Isso porque de nada vale mas boas idéias 
sem que sejam traduzidas em ações competentes e conseqüentes. É a ação 
que transforma a realidade e não a contemplação. As idéias não têm valor 
por si próprias, mas por sua capacidade de impulsionar a ação para promover 
resultados desejados. E estas devem ser monitoradas e avaliadas, a fim de 
que se possa evidenciar ao público os seus resultados e se ter parâmetros 
para o prosseguimento das ações. (LÜCK, 2000, p.28) 
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  Para promover a igualdade racial, primeiramente é necessário encontrar o 

problema. Esse se encontra nos currículos, pois a cultura, a história, os valores 

trabalhados nesses são claramente etnocêntricos, ou seja, uma cultura se designa 

superior a outra. Essa postura supervaloriza os valores, a história e a cultura de uma 

etnia. Infelizmente esse modelo de escola esta enraizado nas instituições. Gomes 

afirma que 

 

O etnocentrismo acredita que os seus valores e sua cultura são os 
melhores os mais corretos e isso lhe é suficiente. Ele não alimenta 
necessariamente o desejo de aniquilar e destruir o outro, mas, sim de evitá-
lo ou até mesmo de transformá-lo ou convencê-lo, pois carrega em si a 
idéia de recusa da diferença e cultiva um sentimento de desconfiança em 
relação ao outro, visto como diferente, estranho, ou até mesmo um inimigo 
potencial. (GOMES, 2005, p. 53) 

 

 

Entende-se que essa realidade poderá mudar quando os gestores tiverem um 

olhar mais atento frente às discussões e reflexões sobre as relações étnicas, no 

contexto escolar. Assim esses deveriam entender a escola como um “mosaico 

cultural”, pois as pessoas que a constitui, possuem diferentes etnias, histórias, 

culturas e valores, que deveriam ser incluído de forma igualitária no currículo. 

 É importante saber também como os negros estão sendo representados no 

ambiente escolar, os gestores poderiam ser mais atentos e sensíveis as 

representações existentes na escola para que as mesmas não venham interferir 

negativamente na construção de identidade dos seus alunos. 

Entende-se que a representação, segundo Moscovici (1981) é um conjunto de 

conceitos, proposições e explicações, originado na vida cotidiana no curso de 

comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos 

e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; podem também ser 

compreendida como sendo o senso comum. 

Essas representações sociais não são necessariamente a verdade, é apenas 

uma tentativa de reprodução da realidade às vezes reproduzida em forma de objeto 

ou imagem, por isso é possível que sejam construídas e descontruídas de acordo 

com os interesses dos sujeitos.  

  É importante que os gestores consigam identificar quando os negros estão 

sendo representados estereotipadamente, ou seja, ocorre “uma tendência à 

padronização com a eliminação das qualidades individuais e das diferenças, com a 
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ausência total do espírito crítico nas opiniões sustentadas” (SANT‟ANA, 2006, 

p.218).  

Desta certa forma, seria relevante que os gestores trabalhassem na sua 

formação as questões étnicas raciais de maneira aprofundada, a partir desses 

diálogos seria possível entender que as imagens representativas podem influenciar 

na construção da identidade dos sujeitos, pois esses podem servir como exemplos a 

serem seguidos. Isso pode ser evidenciado a partir das diversas representações 

equivocadas nos livros didáticos, ou até mesmo em cartazes nas escolas em relação 

a classe, gênero ou raça.  

Problematizar qualquer representação estereotipada quando identificada 

poderia ser uma das funções dos gestores escolares, não reproduzindo simbologias 

preconceituosas, sendo as mais comuns: em relação gênero, a freqüente 

associação de mulheres a trabalhos domésticos, passividade, mãe ideais entre 

outros, os homens freqüentemente associados ao mundo do trabalho, ao estudo, a 

leitura, a heróis entre outros; em relação à raça, os negros são associados a 

trabalhos subalternos, a escravidão, miséria, entre outros; indígenas são associados 

à mendicância, preguiça, entre outras. Essas são apenas algumas reflexões sobre 

idéias que são tidas muitas vezes como verdadeiras, sendo essas naturalizadas até 

mesmo no contexto escolar. 

 Em relação à imagem e representações no contexto escolar Rocha coloca 

que 

   

A escola que deseja pautar sua prática escolar no reconhecimento, 
aceitação e respeito à diversidade racial articulada estratégias para o 
fortalecimento da autoestima e do orgulho ao pertencimento racial de seus 
alunos e alunos. É imprescindível banir de seu ambiente qualquer texto, 
referência, descrição, decoração, desenho, qualificativo ou visão que 
construir ou fortalecer imagens estereotipadas de negros e negras, ou de 
qualquer outro segmento étnico-racial diferenciado. (ROCHA, 2006, p. 71)  

 

 

Antunes (2004) afirma também, que somos seres simbólicos e, como tais, nos 

movemos no mundo. Um mundo que ao mesmo tempo nos constrói e, é por nós, 

construído. Enfim, é necessário fazer essa análise das representações simbólicas 

para favorecer a diversidade de identidade e subjetividade no contexto escolar, pois 

essa deve visar o processo de construção de identidade. Além dessas 

representações percebe-se nos currículos escolares lacunas nos conteúdos no que 
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se refere às referências históricas, culturais, geográficas, linguísticas e científicas 

ligadas a etnia afro-brasileira, essa falta de conteúdos afeta diretamente a 

construção da identidade dos estudantes negros. 

 

2.2 Identidades e identidade negra no contexto escolar 

 

 Ao tentarmos compreender como as representações podem influenciar as 

identidades dos sujeitos, é necessário realizar algumas reflexões sobre o que seriam 

essas identidades, para realmente entender a grandeza do problema tematizado. 

Após rever alguns conceitos pode-se entender que os sujeitos possuem varias 

identidades e estas estão em constante construção, sendo fortemente influenciadas 

pelo meio que os sujeitos estão inseridos.  

Para entender melhor o conceito de identidades recorre-se ao diálogo com 

alguns estudiosos e que a definem como: um processo que possui dimensões 

pessoais e sociais que não podem ser separadas, pois estão interligadas e se 

constroem na vida social. Os sujeitos podem ter, no âmbito social e da história 

diversas identidades como: racial, gênero, sexual, nacionalidade e classe (GOMES, 

2005). Já para Castells (1999) a identidade deve ser entendida como a fonte de 

significado e experiências de um povo, e que, a sua construção se dá com base em 

um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, 

sendo que um indivíduo pode ter múltiplas identidades.  

Neste sentido, Castells (1999) afirma que podemos ter múltiplas identidades e 

que somos sujeitos de identidades transitórias e contingentes. Em síntese pode-se 

entender que a identidade negra tem se construído gradativamente, sendo um 

processo de extrema importância para o reconhecimento do sujeito em a um grupo 

racial.  

Geralmente, o processo de identidade negra começa na família e vai se 

desdobrando com o relacionamento com outros sujeitos. Essa pode ser entendida 

como um processo de construção social, histórica e cultural. Gomes (2005) afirma 

que construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, historicamente, 

ensina aos negros, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si 

mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros brasileiros.  
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A construção de identidade negra no contexto brasileiro é também de cunho 

político, posto que não apenas abrange dimensões simbólicas e subjetivas, pois 

estudos sobre relações étnico-racial junto com o movimento negro vêm combatendo 

o “mito da democracia racial” que segundo Gomes (2005) pode ser entendido 

como uma das correntes ideológicas que pretendem negar a desigualdade racial 

entre brancos e negros no Brasil. O sociólogo Gilberto Freyre (1933), por meio de 

seu livro: “Casa-Grande e Senzala”, têm sido apontado, por vários autores, como um 

dos principais teóricos a divulgar o mito da democracia racial, afirmando que no 

Brasil há três “raças” que desde a escravidão, viviam de forma amistosa e 

democrática. Esse mito atua como campo fértil para perpetuação de estereótipos 

sobre os negros, reforçando a discriminação e a desigualdade racial. 

A escola pode influenciar a identidade dos estudantes, e essa tem a 

responsabilidade social de discutir e colaborar para que a igualdade racial seja uma 

realidade brasileira, sendo de grande importância a análise dos materiais didáticos, 

filmes, gravuras, cartazes, livros, entre outros, utilizados na instituição de ensino , 

para saber se esses afirmam ou negam a identidade dos estudantes negros. 

 

 

2.3 Lei 10.639/2003: implantação do ensino da história e cultura afro-brasileira 

no currículo escolar 

 

O Brasil sofre grande dificuldade para definir uma identidade nacional 

(MUNANGA, 2005), pois sua constituição como pátria teve influências de diversas 

culturas, formando um belo “mosaico cultural”. O país contém um número 

significativo de mestiços, por conta de abrigar no seu seio imigrações de várias 

partes do mundo. No entanto, nem todas as etnias são reconhecidas como parte 

importante da história do país.  

Frente a esse problema, o Movimento negro brasileiro está nessa luta durante 

décadas para que a sociedade valorize as contribuições históricas, culturais e 

econômicas que o povo negro proporcionou ao país. Quando me refiro a Movimento 

negro, penso em todos os negros que lutam pela igualdade racial, mesmo os que 

não estão devidamente cadastrados em Movimentos Sociais, aqueles que lutam 

pela igualdade racial, no seu cotidiano. Esse movimento vem desde a resistência 

dos primeiros africanos que se rebelaram contra escravidão até os dias de hoje. 
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Durante essas lutas os negros tiveram muitas vitórias, citarei algumas: O 

Sistema de Cotas que reserva uma porcentagem de vagas, nos cursos de 

graduação de universidade públicas, para estudantes negros. Racismo é crime 

inafiançável, previsto na Constituição Federal, promulgada dia 5 de outubro de 1988.  

O Estatuto da Igualdade Racial, criado pelo senador Paulo Paim; o estatuto é 

Composto de 69 artigos que contempla áreas como: educação, cultura, esporte e 

lazer, saúde e trabalho, defesa dos direitos das comunidades remanescentes de 

quilombos e proteção de religiões de matrizes africanas; Lei n°12.288, de 20 de julho 

de 2010, essa Lei altera as leis 7.716 de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril 

de 1995, 7.347,de 24 de julho de 1985, e 10.778 de 24 de novembro de 2003; E a 

criação da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, no dia 21 de 

março de 2003/ Governo Federal, essas tem como missão ir contra as 

desigualdades raciais do país.  

Destaco em especial essa Lei 10.639/2003 na pesquisa, porque essa retrata 

uma preocupação de como está sendo a formação da identidade do negro no 

contexto escolar. 

A Lei 10.639/2003 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 Cultura Afro-

Brasileira".  

Art.26- A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-
brasileira. 

§ 1° 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 identidade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e 
pertinentes à história  do Brasil. 

§ 2° 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 Brasileira.   

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia 
Nacional da Consciência Negra‟." (BRASIL, 2003) 

 

Entendo que essa a implementação foi uma grande vitória, pois se houvesse 

uma preocupação por parte das escolas em promover a igualdade racial nas suas 

práticas escolares, não seria necessário criar uma Lei que obriga os professores a 
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trabalharem a história e cultura dos afro-descendente. A Lei 10.639/2003 é uma 

prática pública, de ação afirmativa e inclusão, essa valoriza a cultura afro-brasileira e 

de certa forma ajudar na construção da identidade dos estudantes, independente da 

sua etnia. Além de fazer um resgate da autoestima, valores culturais, direitos, 

memória e identidade do negro. 

Enfim essas conquistas devem ser contempladas no contexto escolar, pois a 

escola faz parte da sociedade, sendo essa, sujeita aos mesmos problemas de 

desigualdade racial e reproduções de preconceitos em relação aos afro-

descendentes. Por isso os gestores poderiam ter um olhar mais atento em relação 

as questões de igualdade racial no contexto escolar. 
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3 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa trata-se de um estudo de caso, com uma abordagem 

qualitativa, visando o levantamento de discussões e reflexões sobre as relações 

étnico-raciais no contexto escolar, por parte dos gestores.  

Os dados foram obtidos através de uma pesquisa exploratória que segundo 

Gil (1991) tem como finalidade principal desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias, com vistas à formulação de problemas mais precisos, envolvendo 

levantamento bibliográfico e entrevistas, objetivando familiarizar a comunidade 

escolar sobre o assunto, para, posteriormente, utilizar esses dados em pesquisas 

mais aprofundadas e esclarecedoras. 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: 1 – Levantamento de 

bibliografias que tratem sobre assunto pesquisado de forma aprofundada 2– Visitas 

as escolar para conhecer os gestores escolares que serão sujeitos da pesquisa 3 – 

Entrevistas gravadas com os gestores, utilizando um roteiro de entrevistas semi-

estruturado, realizadas individualmente, com autorização concedida pela assinatura 

de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 4- Análise das entrevistas feita 

com os gestores.  

Para a análise da pesquisa trabalhei com a análise de conteúdo, que se 

caracteriza, segundo Bardin (2000), de um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. O material analisado pode constituir-se da comunicação 

verbal ou não verbal, como: entrevistas, gravações, diários, filmes, fotografias, entre 

outros. Essas informações, são processadas através da metodologia da análise do 

conteúdo, de maneira que venha facilitar o trabalho de compreensão e interpretação 

do pesquisado.. 

 

Como método de investigação, a análise de conteúdo compreende 

procedimentos especiais para o processamento de dados científicos. É uma 

ferramenta, um guia prático para a ação, sempre renovada em função dos 

problemas cada vez mais diversificados que se propõe a investigar. Pode-se 

considerá-la como um único instrumento, mas marcado por uma grande 

variedade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto, qual 

seja a comunicação.(MORAES, 1999, p.3) 
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Sendo assim, esta técnica busca reduzir o volume de informações contidas 

nas narrativas dos sujeitos a alguns elementos categoriais que permitam passar dos 

elementos descritivos à interpretação ou investigar. Segundo Szymansky (2004) a 

Análise de Conteúdo é efetivada em três etapas: Pré-análise (organização do 

material e a análise dos fatores que inferiram na realização das entrevistas, novas 

informações, dúvidas, questionamentos, sugestões), Descrição analítica (momento 

da classificação do material e da categorização1) e, Interpretação Referencial 

(acontece a análise, a sistematização e a discussão das categorias estabelecidas).  

Desta forma, tendo em mãos as informações construídas nas entrevistas 

buscamos elencar as categorias. As categorias podem ser consideradas um 

processo de redução de dados, pode-se através dessas destacar os aspectos mais 

importantes das informações. Com as categorias foi possível determinar critérios de 

avaliação dos discursos dos gestores, Moraes (1999). Para que assim pudéssemos 

desenvolver a discussão do tema estudado o qual buscou detectar qual a 

importância das reflexões críticas sobre as relações étnicas raciais no contexto 

escolar, e em especial, destacar a importância da Lei 10.639/2003 para a promoção 

da igualdade racial no contexto escolar, pois essa traz para o currículo a história e 

cultura dos afro-brasileiros, de forma que os negros sejam valorizados e sua 

identidade seja afirmada.

                                                 
1
  “Segundo Szymansky (2004, p. 75) as “leituras e releituras do texto completo das entrevistas, com 

anotações às margens, permitem ao longo do tempo a elaboração de sínteses provisórias, pequenos 
insignts e a visualização de falas dos participantes referindo-se ao mesmo assunto. Estes nomeados 
pelo aspecto do fenômeno a que se referem, constituem uma categoria”. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Tendo em vista o objetivo da presente pesquisa, qual seja: Compreender as 

percepções dos gestores frente às relações étnicas no ambiente escola, por parte 

dos gestores escolares busco, adentrar neste objetivo a partir da análise de 

entrevistas feitas com três gestores de escolas diferentes, duas escolas estaduais e 

uma particular.  

As três gestoras entrevistadas, por coincidência, possuem a função de 

diretoras das escolas, quando foi feito as visitas, ao explicar a pesquisa, a temática, 

assim como a necessidades das entrevistas gravadas, os outros gestores da escola 

(professores e funcionários) não apresentaram interesse em participar da pesquisa, 

apenas as diretoras se responsabilizaram em responder a entrevista (gravada). 

A primeira entrevistas foi realizada em uma escola Estadual, que será 

chamada na pesquisa como escola A. Essa foi desenvolvida com a diretora da 

escola que será chamada de entrevistada A. Fui bem recebida pelas professoras e 

diretora da escola dessa escola. Não houve resistência em relação a participação da 

pesquisa, a diretora respondeu todas as perguntas e permitiu que suas respostas 

fossem gravadas. A entrevista realizada foi pré-estruturada, sendo flexível, a 

necessidade de alcançar os objetivos da pesquisa.  

A segunda entrevista foi realizada com a diretora de uma escola particular, 

que será chamada de escola B. Para realizar a entrevista, foi preciso visitar a escola 

com objetivo de me apresentar e conhecer o ambiente, depois foi preciso ligar para 

escola para marcar um horário a fim de desenvolver a entrevista, sem “atrapalhar” a 

rotina escolar. A diretora me recebeu muito bem e respondeu de forma objetiva 

todas as perguntas. 

A terceira entrevista deveria ser realizada em uma escola municipal, mas não 

foi possível pois a gestora não quis conceder a entrevista quando soube que esta 

seria gravada alegando que era uma norma da escola. Tive que procurar outra 

escola para realizar a entrevista, mas só consegui realizar a entrevista em outra 

estadual, acredito que essa troca não influencie na pesquisa, pois os estudantes e a 

realidade da escola não é a mesma da escola Estadual A. Essa escola será 

chamada de escola Estadual C. Eu fui bem recebida pela coordenação, e a 
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entrevista foi realizada com a diretora que também demostrou interesse pela 

temática da pesquisa e não se incomodou por eu ter gravado suas respostas.  

 

 

4.1. Aproximações das falas dos gestores com a teoria 

 

Para analisar a entrevista foi utilizada a metodologia de análise do conteúdo,. 

Baseada nessa metodologia foi possível desenvolver algumas categorias para 

analisar e encontrar no discurso dos gestores informações que visam o objetivo da 

pesquisa.  

Sendo assim, elenquei quatro (4) categorias: 

1. Contexto da formação  

2. O negro no ambiente escolar  

3. Discriminação racial  

4. Lei 10.639/2003  

A primeira categoria trata do Contexto da formação a qual apresenta um 

panorama geral da formação dos gestores entrevistados. Sendo assim, temos que a 

entrevistada A é graduada em História e está cursando especialização em Gestão 

Escolar, a entrevistada B é graduada em Pedagogia com especialização em 

psicopedagogia e a entrevistada C é graduada em Letras com pós-graduação em 

Gestão Escolar. Apesar de ser formada em História a entrevistada A, diz conhecer a 

História da África e afro-brasileira, mas não se aprofunda muito no assunto em sua 

prática pedagógica. Através da análise da entrevistada A percebe-se que ela pouco 

se interessa pela temática das relações étnicas no contexto escolar. Cavalleiro 

(2006) afirma que: 

 

Um olhar atento para a escola capta situações que configuram de modo 
expressivo atitudes racistas. Nesse espectro de forma objetiva ou subjetiva, a 
educação apresenta preocupações que vão do material didático à formação 
dos professores (CAVALLEIRO, 2006, p. 21) 

 

Esta consideração de Cavalleiro nos instiga a pensar na forma como os 

professores atuam e percebem sua prática no contexto escolar. 
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A entrevistada B no seu discurso demostra ser mais objetiva e coerente em 

relação às outras entrevistas. Ela relata que na sua graduação foram desenvolvidos 

trabalhos relacionados à temática das relações étnicos-raciais, entendo que seja de 

grande valor esses tipos de trabalhos na formação, pois ajudou ela a ter uma visão 

bem crítica e esclarecida sobre o assunto. Quando foi perguntando a entrevistada C, 

se durante sua formação foi trabalhado a questão das relações étnicas raciais, ela 

relata sobre a história da discriminação e cita a lei 10.639/2003 que trata da 

implementação obrigatória da História e Cultura Afro-brasileira no Ensino 

Fundamental e Médio, depois de sua longa fala, não é possível encontrar a resposta 

da questão.  Assim, com base, nas suas falas, percebo que esta gestora detém, ao 

menos nas questões gerais, conhecimento sobre a temática, mas em alguns 

momentos, responde as questões com pouca objetividade.  

A segunda categoria abrange a questão do negro no ambiente escolar. Ao 

perguntar a entrevistada A sobre a formação da identidade dos estudantes negros, 

ela salienta que a identidade é mais influenciada pela família, diminuindo a influência 

das imagens representativas na construção da identidade dos estudantes negros, 

ela comenta: “Acredito que tenha sim um lado... é de visualização que eles possam 

se identificar tanto pelo positivo quanto negativo, mas eu acredito que esta mais na 

base familiar do que na identificação natural.”  

Quando foi perguntado a entrevistada A sobre a representação do negro no 

contexto escolar ela comenta que com as atividades realizadas no mês de 

novembro, como as comemorações do dia da consciência negra, é comum os 

negros serem mais lembrado nessa época. Sobre as representações ela comenta 

que “há diversidade, a gente sempre faz atividades comemorativas nessa época 

sobre a consciência negra, um trabalho bem grande desenvolvidos com um grupo 

de professores da escola já esta programada lá no inicio do ano”. Apesar deste 

destaque dado pela entrevistada A, Silva (1995) afirma que nas escolas não há uma 

vinculação dos conteúdos com a cultura afro-brasileira, mas apenas algumas 

atividades envolvendo trabalhos folclóricos ou de datas comemorativas. 

No discurso da entrevistada B percebe-se, que ela entende a importância das 

imagens representativas para formação da identidade do estudante negro e está 

preocupada com sua representação. Ela comenta ainda que possui materiais 

didáticos na escola, que afirmam a identidade dos estudantes negros, em especial 

livros infantis, que são trabalhados desde Pré-escola até o Ensino Fundamental 2. 
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A escola que deseja se constituir democrática, respeitando a todos os 
segmentos da sociedade, pode ter como meta a aquisição de recursos 
adequados para o trato das questões étnico-raciais, como, por exemplo, 
munindo a biblioteca de acervos compatível, folhetos, gravuras e outros 
matérias que contemplem a dimensão étnico-racial (ROCHA, 2006, p. 66) 

 

No entanto, embora existam estes materiais, estes têm de ser trabalhados 

com certo cuidado para que não sejam vistos de forma preconceituosa. Assim, a 

mediação do professor, a forma como ele irá trabalhar estes materiais com os alunos 

é fundamental para o desenvolvimento ou a prevenção do racismo. 

Ao questionar a entrevistada C se ela acreditava que as representações dos 

negros no contexto escolar podem influenciar na construção de identidade dos 

alunos? Ela responde que “Eu acho que você é o ator da situação que vai 

contemplar e influenciar significadamente, né? Na vida, na autoestima, acreditar que 

tu tenhas o mesmo potencial que esta sempre no contexto social tal qual outra 

situação e que nada vai diferenciar nem em formação, nem possibilidade...”. Posso 

perceber que esta gestora compreende que existe uma influência das 

representações no contexto escolar na formação da identidade do estudante negro 

mas destaca que depende muito do sujeito ver-se como pertencente ao espaço 

social. Se este não consegue inserir-se fica difícil a própria aceitação dos sujeitos 

para com ele. 

Na discussão de como ela percebe as representações dos negros no contexto 

escolar, ela num primeiro momento lembra-se da escravidão, depois comenta sobre 

os quilombolas, fala sobre a discriminação e, na conclusão da sua fala ela faz o 

seguinte comentário: “eu acho que depende da maneira ou ênfase que vai ser 

trabalhado, estar ali quietinho, estar ali no livro é uma coisa, ao contextualizar, ao 

trabalhar e tematizar isso tem todo um diferencial.” Percebo que esta gestora 

demonstra um criticidade sobre o assunto das relações étnico-raciais, entende que 

as imagens devem ser trabalhadas de modo que venha promover a igualdade racial. 

A terceira categoria versa sobre a Discriminação racial no contexto escolar. 

Ao trabalhar desta categoria com as entrevistadas percebo que a entrevistada A em 

um primeiro momento responde que não vivenciou e visualizou situações de 

discriminação, mas depois se lembrou de um caso de um menino que se sentia 
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bastante discriminado no espaço escolar. No entanto, em seu discurso percebe-se 

que a gestora não teve muita preocupação com a situação de deste menino. 

 

A discriminação racial, ao longo da história, apresentou várias roupagens 
diante da sociedade. Hoje vivemos em um ambiente considerado democrático 
onde os discursos preconceituosos permanecem presentes no cenário social, 
mas de uma forma velada, por meio de uma falsa convivência social que, em 
tese, proporciona igualdade de condições para todos. Na prática esse 
discurso tende a transferir a responsabilidade pela exclusão social para o 
próprio indivíduo. (LIMA, 2009, p.5) 

 

 

A entrevistada B, diz “não percebo, nunca notei e a gente trabalha muito 

tentando abolir a discriminação, o racismo ou qualquer outro tipo de preconceito, nos 

trabalhamos com esses valores.”  

Já a entrevistada C foi a única gestora que afirmou ter visto atitudes racistas 

na escola e relatou que naquele período as questões de igualdade racial foram 

trabalhadas pelos professores, junto com a comunidade. Esse tipo de atitude 

demonstra que houve um enfrentamento do problema, não houve um descaso por 

parte da gestão escolar. Sobre esse caso ela relata: “Tinha muita criança dizendo: 

ele é pobre, ele é negro, ele é assim, isso tudo foi modificando, também não foi só 

mérito da escola, nem mérito de professor, nem de projetos nem de oficinas, eu 

acho que são méritos de ganhos sociais porque isso vem do ensino, bastante 

trabalhado...”. 

Tendo por base estas questões Cavalleiro afirma que 

 

Silenciar-se diante do problema não apaga magicamente as diferenças, e ao 
contrario, permite que cada um construa, a seu modo, um entendimento 
muitas vezes estereotipado do outro que lhe é diferente. Esses 
entendimentos acabam sendo pautado pelas vivencias sociais de modo 
acrítico, conformando a divisão e a hierarquização raciais. é imprescindível , 
portanto, reconhecer esse problema e combate-lo no espaço escolar. 
(CAVALLEIRO, 2006, p.21) 

 

Cavalleiro ressalta a necessidade do enfrentamento dos problemas. Esta é 

uma situação bastante delicada, mas necessária ao espaço escolar. Problemas de 

discriminação racial, social, cultural, são problemas constantemente verificados no 

espaço escolar, mas nem sempre há uma mobilização para as mudanças destas 
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questões. Trabalhar com isso certamente é complicado, requer tempo e disposição 

da gestão escolar. No entanto, os resultados trarão benefícios e melhoras para o 

trabalho escolar e para o convívio comunitário. 

A quarta categoria trata sobre o conhecimento da Lei 10.639/2003 que torna 

obrigatório o estudo da Historia e Cultura Afro-brasileira no Ensino Fundamental e 

Médio. Ao questionar se as gestoras tinham conhecimento da existência da lei 

10.639/2003 e se elas já haviam lido alguma bibliografia sobre as relações étnicas 

raciais, a entrevistada A respondeu que conhece a legislação, mas não tem uma 

leitura especifica sobre o assunto fazendo o seguinte comentário: “Uma bibliografia 

mais especifica, eu não tenho, no momento estou com outros interesses, meu 

projeto, praticas pedagógicas e violência escolar, na verdade estou trabalhando em 

outro foco.” Através do seu discurso é possível perceber que ela sabe que existe 

uma lei, mas não demonstra conhecer a fundo o que traz a devida lei. Sua alegação 

de estar trabalhando focando em suas práticas pedagógicas as questões de 

violência não procedem e não justifica, pois percebo que ela não consegue associar 

o racismo como uma forma de violência. 

A entrevistada B responde que já leu alguma bibliografia sobre a temática e 

ainda afirma que conhece e Lei 10.639/2003. A entrevistada C afirma que leu toda a 

legislação sobre assunto e já leu várias bibliografias sobre as relações étnicas, 

comenta também que está lendo um livro sobre as desigualdades, escrito por Rolim.  

Essas duas entrevistadas, de certa formar, conseguiram entender melhor a proposta 

da pesquisa, e compreendem a necessidade de trabalhar as questões raciais no 

contexto escolar; fazendo a diferença nas suas práticas-pedagógicas. 

Enfim podemos perceber que nas entrevistas as gestoras, de modo geral 

compreendem a necessidade dos diálogos e reflexões que tematizam questões de 

igualdade racial não só por causa da obrigatoriedade, mas sim para que os 

estudantes tenham acesso uma educação antirracista. No entanto, muito pouco 

ainda é feito em termos de práticas pedagógicas que problematizem o racismo no 

espaço escolar e no espaço comunitário. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para compreender qual a importância das reflexões críticas frente às relações 

étnicas raciais no ambiente escolar, por parte dos gestores escolares, buscou-se 

nessa pesquisa entender inicialmente alguns conceitos e idéias como: gestão 

educacional, gestão escolar e formação de professores, igualdade racial e 

identidade negra.  

Através dessas reflexões foi possível entender as diferenças entre a gestão 

escolar e gestão educacional, e qual o alcance das suas ações, nos sistemas de 

ensino. Pode-se destacar também, que o modelo de gestão que mais supri as 

necessidades da escola é a gestão democrática, pois essa torna possível a 

participação de professores, funcionário, estudantes, equipe diretiva e comunidade 

nas decisões da gestão escolar. Ao pensar em uma gestão que se preocupa com os 

anseios e necessidades de cada sujeito que participa da escola, conclui-se que essa 

também pensa em mudar a sua realidade, não sendo neutra frente às questões 

sociais. Percebe-se que a escola está inserida na sociedade sendo sujeita aos 

mesmos problemas sociais, essa pesquisa problematizou as relações étnicas-raciais 

no contexto escolar, com intuito de conhecer quais as percepções de gestores frente 

essas questões raciais.  

Depois de desenvolver um diálogo e reflexão entre as teorias educacionais foi 

possível dar início a entrevista de três gestoras de escolas diferentes, duas 

estaduais e uma particular do município de Santa Maria/RS. Para entender as 

considerações de cada gestor, levou-se em conta sua formação acadêmica, seus 

conhecimentos sobre Leis com Ações Afirmativas, em especial, Lei 10.639/2003, e 

leituras de bibliografias que tematizam: igualdade racial, relações étnico-raciais, 

racismo, negro no contexto escolar, entre outros. 

Através da análise das falas dos gestores, elaboramos algumas categorias, 

quais sejam: 1. Contexto da Formação; 2. O negro no ambiente escolar; 3. 

Discriminação racial; 4. Lei 10.639/2003.  Na primeira categoria que remete ao 

contexto de formação, foi possível constatar que duas entrevistas possuem pós-

graduação e uma está cursando. Na segunda categoria que trata sobre o negro no 

ambiente escolar, percebe-se que segundo elas o negro está sendo representado de 

forma positiva, todas afirmam que suas escolas, a maioria dos estudantes são 
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negros, o que justifica a importância da pesquisa. Na terceira categoria que trata 

sobre a discriminação racial, apenas uma gestoras comentar ter enfrentado 

problemas de racismo na escola, demonstrando estar preocupada em mudar a 

realidade da escola; as outras entrevistadas negam qualquer tipo de discriminação 

no contexto escolar. Na quarta categoria que remete ao conhecimento sobre a Lei 

10.639/2003, apenas uma gestora não possuía conhecimento sobre assunto, 

demonstrando que, de certa forma, as gestoras estão informadas sobre a legislação 

que trata sobre a identidade do estudante negro. 

De forma geral, conclui-se que os gestores que tinham mais leituras sobre a 

temática, ou na sua formação foi tematiza as questões étnico-raciais, conseguiam 

compreendiam melhor o objetivo da pesquisa, além de entender a importância de 

promover a igualdade racial no contexto escola, por isso percebesse que os 

gestores necessitam de mais informação, leitura e reflexão sobre as relações étnico-

raciais no contexto escolar e sobre a Lei 10.639/03. 

Essa pesquisa ajudou a divulgar e salientar a importâncias das Políticas 

Públicas de Ações Afirmativas como a Lei 10.639/2003 que altera a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, instituindo a obrigatoriedade do Ensino da historia da África e 

influência africana na identidade nacional, em todo Ensino Fundamental e Médio. 

Essa Lei foi uma vitória dos negros, pois ela visa uma significativa melhora no 

currículo escolar, o que conseguintemente poderá contribuir na construção da 

identidade do estudante negro. 

Enfim, podemos destacar a relevância de um trabalho com seriedade sobre 

as questões relativas à igualdade racial, pois quando não há diálogo sobre o tema, a 

escola corre o risco de reproduzir preconceitos, mesmo que sutis. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 

 

 

Eu sou acadêmica do curso de Pós-graduação a Distância em Especialização 

em Gestão Escolar da Universidade Federal de Santa Maria. A minha monografia 

tem como objetivos analisar as percepções dos gestores frente a questões sobre as 

relações étnico-raciais, em especial, tematizo as representações do negro no 

ambiente escolar. Nessa pesquisa pretende-se entrevistar três gestores de escolas 

diferentes, duas escolas estaduais e uma particular.  

 

Entrevista: 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

 

2. Durante sua formação acadêmica teve algum momento em que foi tematizado 

as relações étnicas-raciais no contexto escolar? 

 

3. Você acredita que as representações dos negros no contexto escolar podem 

influenciar na construção de identidade dos alunos? 

 

4. Como você percebe as representações do negro no ambiente escolar 

(material didático, cartazes, fotografias , entre outros) ? 

 

5. Você já observou no ambiente escolar alguma situação de discriminação 

racial física ou/e verbal entre estudantes ou/e professores? 

 

6. Você conhece alguma Política de Ação Afirmativa, em especial a Lei 

10.639/2003 que torna obrigatório o estudo da História e Cultura afro-

brasileira no Ensino Fundamental e Médio? E já leu alguma bibliografia sobre 

as relações étnico-raciais? 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

Centro de Educação 
Curso de Pós-Graduação a Distância 

Especialização Lato-Sensu em Gestão Educacional 
 

 

A acadêmica do Curso de Pós-graduação em Especialização em Gestão 

Educacional desenvolve atualmente sua monografia de conclusão de curso, intitulado “ 

MOSAICOS CULTURAIS: GESTÃO ESCOLAR, IGUALDADE RACIAL E 

REPRESENTAÇÕES DO NEGRO NO AMBIENTE ESCOLAR” sobre a orientação  da 

professora Leila Adriana Baptaglin. 

Nesta investigação será realizada a análise  dos discursos dos gestores sobre as 

relações étnica-raciais no contexto escolar, visando questionar quais as percepções do 

gestores frente as representações (imagens) do negro no ambiente escolar e a prática da lei 

10.639/2003 que torna obrigatório o estudo da História e Cultura da África e Afro-brasileira. 

A pesquisadora compromete-se em esclarecer devida e adequadamente qualquer 

dúvida ou questionamento que os participantes venham a ter no momento da pesquisa ou 

posteriormente através dos telefones: (055) 3217 0638 e 84152069, ou por e-mail  

jovaneli_lara@hotmail.com.   

Após ter sido devidamente informado de todos os aspectos desta pesquisa e ter 

esclarecido minhas dúvidas, eu 

................................................................................................... autorizo a realização do 

estudo na instituição acima referida (  ) SIM  (  )  NÃO. 

Em caso positivo, concordo com a utilização das minhas falas, sem identificação do 

meu nome, apenas com nome fictício, nos relatórios da pesquisa e publicações associadas (  

) SIM  (  ) NÃO. 

Concordo com a utilização das informações em outras pesquisas sobre educação a 

serem realizadas pela graduada Jovaneli Lara Xavier Siqueira: (  ) SIM  (  ) NÃO 

 

Santa Maria, ___ de ___________de 20__.  

                                                                      

____________________________                 _______________________________  

      Assinatura do entrevistado                                  Assinatura do responsável pela pesquisa
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Anexo 1- Entrevistas com gestores da Escola Estadual A 

 

Entrevista 1 

Entrevistada: A 

Escola Estadual A 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

Minha formação é magistério, habilitada para anos iniciais, EJA e Ensino Médio, 
graduada em Licenciatura em História pela Universidade Federal. 

 

2. Durante sua formação acadêmica teve algum momento em que foi tematizado 
as relações étnicas-raciais no contexto escolar? 

No curso de História é bastante estudado até pela formação histórica do Brasil... 
Não só no Brasil como no mundo né? História Geral. Ajuda bastante essa história do 
negro, eu não cheguei a pegar pela reformulação formação do curso, mas eu sei 
que eles passam de uma disciplina que seria ACG  para uma disciplina da turma, 
que teria uma questão da  a história da África e História da África. 

 

3. Você acredita que nas representações dos negros no contexto escolar podem 
influenciar na construção de identidade dos alunos? 

Eu acho que em termos, a identidade abrange muito, principalmente a formação 
familiar, da situação que ele venha até que ele vá, criar sua própria identidade. 
Acredito que tenha sim um lado... É de visualização que eles possam se identificar 
tanto pelo positivo quanto negativo, mas eu acredito que ta mais na base familiar do 
que na identificação natural.  

 

4. Como você percebe as representações do negro no ambiente escolar 
(material didático, cartazes, fotografias , entre outros) ? 

Não, a escola tem livros didáticos, agente adquiri-o agora a pouco tempo DVDs par 
serem trabalhados fora dos projetos, com professores daqui para trabalhar a 
questão da diversidade cultural, racial, é religiosa com respeito a diversidade, agente 
sempre faz atividades comemorativas nessa época sobre a consciência negra, um 
trabalho bem grande desenvolvidos com um grupo de professores da escola já esta 
programada lá no inicio do ano, dentro do calendário da escola, aqui no bairro 
agente tem uma estrutura que a Maria Rita trabalha a questão do negro, geralmente 
ele vem trabalha com alunos, agente tem livros dela na escola, agente trabalha os 
livros dela, bem trabalhado 
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5. Você já observou no ambiente escolar alguma situação de discriminação 
racial física ou/e verbal entre estudantes ou/e professores? 

Não, racial não, aqui na escola, pode ser até de mais em mais relação a time, mas 
não por raça, bem diversificada uma grande maioria de negros, mulatos ele não tem 
essa ai eu sou branco, nos tivemos uma situação há alguns anos atrás, mas eu 
acredito que mais partia da criança do que dos outras, mas o aluno sentido, próprias 
colegas nunca levaram em conta, por ele ser negro, mas ele próprio se sentia, 
Pergunta: Você nunca ouviu apelido relacionado ao cabelo ou a cor da pele? Isso é 
uma coisa assim não belo negro,isso até é uma coisa bem trabalhada na escola, 
contra bulling, mais assim o tema gerador da escola é resgatar valores para vida, 
então agente quer fazer esse resgate,  tudo que agente pensa, isso já tem 
procurado se aprimorar em material como te falei, esse  trabalho com seminário, 
essa semana foi programada desde inicio do ano toda essa semana bem feitas. 

 

6. Você conhece alguma Política de Ação Afirmativa, em especial a Lei 
10.639/2003 que torna obrigatório o estudo da História e Cultura afro-brasileira no 
Ensino Fundamental e Médio? E já leu alguma bibliografia sobre as relações étnico-
raciais? 

Não, assim, não tenho grande conhecimento, quanto a legislação já tinha sim, 
porque agente já.. É.. Essa legislação já vem dentro da rotina da escola, não só a 
questão racial, mas vários outros temas isso é tudo programado no inicio do ano, 
nosso calendário escolar já tem previsto atividades para essa data, já tem , já esta 
inserido ai, uma bibliografia mais especifica, eu não tenho, no momento estou com 
outros interesses, meu projeto, praticas pedagógicas e violência escolar, na verdade 
to fazendo outro foco... Não tenho esse aparato. 
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Anexo 2- Entrevistas com gestores da Escola Particular B 

 

Entrevista 2 

Entrevistada B 

Escola Particular B 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

Graduada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia 

 

2. Durante sua formação acadêmica teve algum momento em que foi tematizado 
as relações étnicas-raciais no contexto escolar? 

Sim, durante o período da graduação nos realizamos inclusive um trabalhos 
concretos e práticos no Bairro Nossa Senhora da Conceição, onde nos 
desenvolvemos um projeto da faculdade de inclusão junto, de alunos, integrando 
esses alunos junto comunidade 

 

3. Você acredita que as representações dos negros no contexto escolar podem 
influenciar na construção de identidade dos alunos? 

Sim eu acredito muito que as representações hoje, do aluno, do negro dentro do 
contexto escolar, com esse trabalho que se realiza muito se contribui, para sua 
identificação como pessoa como parte de um grupo também, porque desde material 
didático, adotamos até os trabalhos realizados é tudo feito a partir de uma inclusão, 
então tanto grupo social da escola, quanto o trabalho pedagógico realizado ele inclui 
de uma forma bem consistente a presença e a questão da identidade da pessoa.  

 

4. Como você percebe as representações do negro no ambiente escolar 
(material didático, cartazes, fotografias , entre outros) ? 

Sim existe uma representação, bem efetiva dentro do contexto escolar, tanto nos 
materiais didáticos quanto numa grande representação de alunos conosco, então 
existe uma integração, existe uma identificação também muito grande, assim dentro 
do contexto escolar 

 

5. Você já observou no ambiente escolar alguma situação de discriminação 
racial física ou/e verbal entre estudantes ou/e professores? 

Não observei porque a escola sendo confessional, nos trabalhamos muito com a 
missão e os valores, então trabalhar com a questão valores, trazendo a tona 
assuntos e essa parte de relacionamento entre grupos, como nos temos muitos 
alunos negros, se torna natural dentro do nosso contexto escolar, então o 
relacionamento deles é normal, como se todos participassem, todos participando do 
mesmo grupo, não percebo , nunca notei e agente trabalha muito mesmo não 
existindo discriminação ou racismo ou qualquer outro tipo de preconceito, nos 
trabalhamos com esses valores. Nunca percebeu alguns apelidos? Nunca 
percebemos, eu acho que por ser uma escola pequena gente consegue e conhece 
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aluno por aluno, por família, então agente tem um trabalho bem efetivo e essa 
relação quase que afetiva entre eles que é muito trabalhado, faz com que as 
relações sejam harmoniosas 

 

6. Você conhece alguma Política de Ação Afirmativa, em especial a Lei 
10.639/2003 que torna obrigatório o estudo da História e Cultura afro-brasileira no 
Ensino Fundamental e Médio? E já leu alguma bibliografia sobre as relações étnico-
raciais? 

Sim tenho conhecimento inclusive essa lei veio para todas as escolas o contexto 
escolar, a ser trabalhada, mesmo antes da lei existir, nos já trabalhávamos, então 
hoje, se procura muitas bibliografias, até dentro do nosso contexto escolar nos 
temos uma escritora negra, que tem livros editados, já, e nós sempre a trazemos 
para o contexto escola, onde esses livros são trabalhados desde a educação infantil, 
com os pequenininhos, com historias infantis até o fundamental 2 que é a oitava 
série. A senhora já leu alguma bibliografia? Sim, já li várias bibliografias, inclusive da 
professora Maria Rita Pi e agora não me lembro o nome de outro autor que faz 
abordagem sistemática, a história da escola ela trabalha muito bem a questão do 
racismo... 
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Anexo 3- Entrevistas com gestores da Escola Estadual C 

 

Entrevista 3 

Entrevistada C 

Escola Particular C 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

Tenho Formação em ensino Superior em Letra e pós-graduação em Gestão Escolar. 

 

2. Durante sua formação acadêmica teve algum momento em que foi tematizado 
as relações étnicas-raciais no contexto escolar? 

Sim, eu acho que todo profissional com esforço trazer isso na historia, qualquer uma 
das disciplinas mas como era e é uma historia muito longa de discriminação, até 
pela própria etnia que vem sendo bastante discriminada veio se trazendo uma 
alteração total de discriminação, devido a obrigatoriedade conforme a lei 10.639 veio 
a exigir que o profissional contemplasse esses temas na escola, tanto pública e 
particulares, a escola dentro da área educacional né? Teve uma obrigatoriedade 
para trazer esses temas, mas eu acho que ele sempre veio sendo contemplado, mas 
como evoluindo e a questão o negro conquistando seu espaço, as etnias todas as 
outras também né?  Tanto como a mulher também, ai vem o si, tendo que alterar a 
legislação para ter uma contemplação e uma mais valorização da igualdade. 

 

3. Você acredita que as representações dos negros no contexto escolar podem 
influenciar na construção de identidade dos alunos? 

Eu acho, que tu ser o ator da situação que vai contemplar e influenciar 
significadamente, né? Na vida, na autoestima, acreditar que tu tenha o mesmo 
potencial que esta sempre no contexto social tal, qual outra situação e que nada vai 
diferenciar nem em formação, nem possibilidade, nem em conquistas profissionais 
ou sociais ele automaticamente se enxergar inserido e valorizado na situação de 
respeito e dignidade humana como qualquer um, então, eu acho que tem tudo a vê 
ele vai estar num outro parâmetro de visão. 

 

4. Como você percebe as representações do negro no ambiente escolar 
(material didático, cartazes, fotografias , entre outros) ? 

Eu acho assim, olha, livros sempre trouxeram contemplação a própria a história, ela 
vem sempre sendo contextualizada e trazido a realidade dos escravos a realidade 
dos quilombolas, toda essa realidade vem vindo, ao qual o índio, quem vai ver a 
história do índio vai ver a história de tanto que foram discriminado, o que era, e o 
que são hoje, ele nos trouxe sempre, não foi omitida essa realidade, mas ela precisa 
ser resgatada e devolvida a dignidade dessa situação do negro, de discriminação, 
então, eu acho que presente está depende a maneira ou ênfase que vai ser 
trabalhada, ta ali quietinho , ta ali no livro é uma coisa, o contextualizar, trabalha e 
tematiza isso, tem um diferencial.  
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5. Você já observou no ambiente escolar alguma situação de discriminação 
racial física ou/e verbal entre estudantes ou/e professores? 

Olha, anos atrás agente tinha bem acentuado, torno de 2004/2005 agente fez um 
trabalho bem grande na escola com toda a comunidade a questão de resgatando 
né? As etnias no contexto, da época.  Tinha muita criança dizendo: A ele é pobre, a 
ele é negro, a ele é assim, isso tudo foi modificando, também não foi só mérito da 
escola, nem mérito de professor, nem de projetos nem de oficinas, eu acho que são 
méritos de ganhos social porque isso vem do ensino, bastante trabalhado... tem a lei 
hoje, isso é impossível uma criança dentro da sua escola dentro da sua casa que 
tem uma vó, que tem uma mãe, que tem uma tia, que é responsável, que ele é 
negro, não vai passar para seus filhos, eu acho que a evolução mesmo da 
sociedade, foi trabalhado com firmeza.. Tem alguns que não é só pela questão da 
negritude, é uma questão contextualizada...social da situação que ele vive. 

 

6. Você conhece alguma Política de Ação Afirmativa, em especial a Lei 
10.639/2003 que torna obrigatório o estudo da História e Cultura afro-brasileira no 
Ensino Fundamental e Médio? E já leu alguma bibliografia sobre as relações étnico-
raciais? 

Sim, tenho conhecimento sobre a lei 10.639... Já li várias bibliografias, eu tenho um 
aqui, mesmo que não tivesse lido, é obrigatório... Inclusive a Lei eu li toda, e a 
questão dos temas e temáticas que tu vem trazendo do Rolim sobre as 
desigualdades. 


