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Aninha e suas pedras 

 
 

Não te deixes destruir... 
Ajuntando novas pedras 

e construindo novos poemas. 
 

Recria tua vida, sempre, sempre. 
Remove pedras e planta roseiras e faz doces.  

Recomeça. 
 

Faz de tua vida mesquinha 
um poema. 

 
E viverás no coração dos jovens 

e na memória das gerações que hão de vir. 
 

Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 
Toma a tua parte. 

 
Vem a estas páginas 

e não entraves seu uso 
aos que têm sede. 

 
 

Cora Coralina, 1983. In: Vintém 
de Cobre - Meias confissões de 
Aninha. 
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RESUMO 
 

O interesse em desenvolver esta pesquisa surgiu, de um lado, de minha participação 
em 2005, como professora de Língua Portuguesa da rede estadual de ensino do Estado de 
São Paulo de um programa de formação continuada denominado São Paulo: Educando pela 
Diferença para a Igualdade, cuja finalidade é inserir com base na Lei nº. 10.639/03, no currículo 
das escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio, o ensino da cultura e da história afro-
brasileira e africana e, de outro lado, de questões relacionadas à minha origem africana. O 
estudo aqui relatado tem por finalidade descrever a proposta do Programa São Paulo: 
Educando pela Diferença para a Igualdade, realizado no período de 2003 a 2006; bem como 
identificar e caracterizar a visão que seus diferentes participantes expressam sobre o processo 
de formação vivido e os prováveis resultados no trato com as questões étnico-raciais no 
contexto escolar.  A coleta de dados foi realizada nos meses de outubro de 2006 a maio de 
2007, mediante procedimentos metodológicos (norteados pelo estudo de autores como Bogdan 
& Biklen, Giovanni, Triviños e Selltiz et al) que incluíram: a) realização de entrevistas (com 
auxílio de roteiros semi-estruturados construídos e testados) com 01 profissional da CENP 
(Coordenadoria de Normas e Estudos Pedagógicos) responsável pelo Programa na Secretaria 
Estadual da Educação do Estado de São Paulo; 01 colaborador do CPDCNSP (Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo); 01 docente 
formadora da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) – instituição responsável pela 
execução da formação dos professores na rede estadual de ensino; 01 Assistente Técnico 
Pedagógico responsável pela articulação do Programa em uma das Diretorias de Ensino da 
rede estadual; 01 Professor Coordenador Pedagógico responsável por intercambiar as 
informações entre a Diretoria de Ensino e uma unidade escolar no processo formativo; 01 
Professor de Ensino Fundamental I e 01 Professor de Ensino Fundamental II, que participaram 
do Programa de Educação Continuada; b) realização de análise de documentos referentes ao 
Projeto Piloto do Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, à Lei nº 
10.639/03 e à Resolução CNE/CP N. 1, de 17 de junho de 2004, que instituem as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Os dados obtidos foram mapeados e organizados 
em quadros-síntese, analisados com base no referencial teórico fornecido pelo estudo de 
autores como: Munanga, D’Adesky, Peter McLaren e outros (no que diz respeito aos conceitos 
de raça, racismo, etnia, condição branca); Nóvoa, Giovanni, Marin e outros (para os conceitos 
de formação inicial e continuada de professores e para nortear decisões metodológicas). Trata-
se de investigação de natureza qualitativa, descritivo-analítica da proposta do Programa São 
Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade e da visão que os diferentes profissionais 
participantes expressam sobre o Programa, seu funcionamento e seus resultados. As análises 
das informações permitiram a constatação de que os aspectos enunciados pelos profissionais, 
em relação ao processo de formação continuada desenvolvido, cumpriram uma etapa inicial 
em direção à percepção e compreensão das questões étnico-raciais. Embora esse Programa 
represente uma iniciativa política inovadora, trata-se ainda de um esforço incipiente rumo à 
construção de uma educação multicultural. 
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                             ações afirmativas; políticas públicas. 
 
 
 
 
 
 



   VII 

BORGES, Ana Regina Santos. 2007. Continuous education and the teaching of Afro-
Brazilian and African history and culture: a study on the Program "São Paulo: Teaching 
through the Difference for the Equality". Dissertation (Master's degree in Education: 
History, Politics, Society). São Paulo: Program of Post-graduate Studies in Education: 
History, Politics, Society of the Pontifical Catholic University of São Paulo.    
 

ABSTRACT 
 

The interest in developing this research firstly appeared because of my 
participation in 2005, as teacher of Portuguese Language of São Paulo public state 
schools in a program of continuous formation denominated “São Paulo: Teaching 
through Difference for the Equality”, whose purpose is to insert, based in the Law nº. 
10.639/03, the teaching of Afro-Brazilian and African history and culture in primary and 
secondary state schools curricula. Besides, because of subjects related to my African 
origin. This study aims to describe the proposal of the program São Paulo: Teaching 
through Difference for the Equality, happened from 2003 to 2006; as well as to identify 
and characterize how their different participants express their view about their 
formation process and the probable results in the treatment with the ethnic-racial 
subjects in the school context. The data collection was accomplished from October 
2006 to May 2007, by methodological procedures (oriented by the authors' study as 
Bogdan & Biklen, Giovanni, Triviños and Selltiz et al) that included: a) accomplishment 
of interviews (with the aid of semi-structured guidelines, built and tested) with 01 
professional of CENP (Coordination of Norms and Pedagogic Studies), responsible for 
the Program in the State General office of the Education of the State of São Paulo; 01 
collaborator of CPDCNSP (Council of Participation and Development of the Black 
Community of the State of São Paulo); 01 professor from UFSCar (Federal University 
of São Carlos), responsible institution for the execution of the teachers' formation in the 
state schools; 01 Pedagogic Technical assistant, responsible for the articulation of the 
Program in one of the Administration Board of Teaching; 01 Pedagogic Coordinating 
teacher, responsible for exchanging the information between the Administration Board 
of Teaching and a school unit in the formative process; 01 primary teacher (from 1st to 
4th grades) and 01 primary teacher (from 5th to 8th grades), that participated in the 
Program of Continuous Education; b) accomplishment of analysis of documents 
regarding the Pilot Project of the Program São Paulo: Teaching through Difference for 
the Equality, the Law nº. 10.639/03 and the Resolution CNE/CP N. 1, of June 17, 2004, 
that established the Curricula Guidelines for the Education of the Ethnic-racial 
Relationships and for the Teaching of Afro-Brazilian and African History and Culture. 
The data were mapped and organized in syntheses charts, analyzed based on the 
theoretical reference supplied by the authors' study as: Munanga, D’Adesky, Peter 
McLaren and others (concerning the concepts of race, racism, ethnic group, white 
condition); Nóvoa, Giovanni, Marin and others (for the concepts of teachers' initial and 
continuous formation and to orientate methodological decisions). it is an investigation 
of descriptive-analytical and qualitative nature, of the proposal of the Program São 
Paulo: Teaching through Difference for the Equality and how different participant 
professionals express themselves about the Program, its operation and results. The 
analysis of the information allowed the verification that the aspects enunciated by the 
professionals, in relation to the developed process of continuous formation, 
accomplished an initial stage towards the perception and understanding of the ethnic-
racial subjects. Although that Program represents an innovative political initiative, it is 
still seen as an incipient effort heading for the construction of a multicultural education.   
 
Key words: Teachers’  continuous  formation;  ethnic-racial   subjects   in   the  school;    
                    affirmative actions; public policies.   
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INTRODUÇÃO 
 

 
A Educação Básica tem papel relevante na formação de pessoas 

conhecedoras de seus direitos civis, políticos e sociais, por isso pesquisas como 

de Oliveira (1992) apontam a necessidade de possibilitar aos profissionais deste 

segmento educacional conhecer os mecanismos discriminatórios que dentro e fora 

do espaço escolar cristalizam a desigualdade econômico-social entre brancos e 

negros no Brasil. Dentre esses mecanismos, figura o despreparo do professor em 

se posicionar contra visões estereotipadas e preconceituosas construídas pela 

história oficial, pelos meios de comunicação, pela família e, ainda, pela própria 

religião em relação aos grupos socialmente discriminados, sobretudo, em se 

tratando do negro.  

Contudo, a educação pode apresentar um discurso anti-racista que incorpore 

nos currículos escolares a diversidade racial para favorecer os alunos negros, 

fazendo-os construir sua auto-estima com base na sua historicidade e, por outro 

lado, proporcionar às demais crianças conhecer a abrangência da cultura de 

tradição africana na constituição da sociedade brasileira. Para isso, faz-se 

necessário instrumentalizar o professor de educação básica para que possa 

compreender como as relações raciais são produzidas e convertidas em práticas 

discriminatórias nos processos intra-escolares na educação brasileira. 

 Dessa maneira, a pesquisa aqui relatada parte do Programa de Educação 

Continuada São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, promovido 

pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para os professores de sua 

rede de ensino, que tem como objetivo declarado inserir a temática étnico-racial 

por meio do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no cotidiano 

escolar. Tal inserção se tornou obrigatória a partir da Lei nº. 10.639/03 e de sua 

posterior regulamentação pela Resolução CNE/CP N. 1, de 17 de junho de 2004, 

que alteraram o currículo escolar estabelecido pela LDB (Lei 9.394/96) e 

estabeleceram o ensino de história da África e dos africanos nas escolas da 

federação. 
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Com base em reivindicações trazidas pelo Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo (CPDCNSP), 

para cumprir o que estabelece a Lei nº. 10.639/03, bem como por intermédio do 

Decreto 48.328, de 15 de dezembro de 2003, que instituiu ações afirmativas para 

a população negra no âmbito das Secretarias de Segurança Pública, Saúde, 

Educação e Trabalho, teve início na Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo (SEESP) o Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 

Igualdade. 

De acordo com entrevista (ver Apêndice 3) concedida por profissional da 

equipe técnica responsável pelo Programa na CENP (Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas), órgão vinculado à SEESP, o CPDCNSP propôs à SEESP 

elaborar um Programa voltado para a formação de professores, com a finalidade 

de trabalhar a diversidade étnico-racial nas escolas públicas estaduais.  

Assim, o Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade 

tem por objetivo “[...] desenvolver ações de formação continuada para professores 

dos Ensinos Fundamental I e Médio, com ênfase na diversidade étnico-racial, para 

atender o que preconiza a Lei Federal nº. 10.639/03, sancionada no dia 9 de 

janeiro de 2003”. 

O Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, com 

recursos financeiros do CPDCNSP e da SEESP, iniciou-se com um Projeto Piloto, 

contando com a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) por meio do NEAB 

(Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) como entidade formadora, em 2003. Essa 

primeira etapa do Projeto de formação contemplou apenas 04 Diretorias de 

Ensino, ou seja, 160 professores participantes, constituídos por metade de 

professores de educação básica I e, a outra metade, de educação básica II.  

Com o término do Projeto Piloto, avaliado de forma satisfatória pela SEESP, 

ocorreu um processo de licitação para implementá-lo em toda rede pública 

estadual de ensino. Por ter apresentado proposta de trabalho satisfatória e com 

baixo custo, a UFSCar venceu a licitação para ministrar a formação dos 

professores da SEESP. A primeira fase oficial do Programa ocorreu em novembro 

de 2004 e a última fase deu-se em setembro de 2006, envolvendo na época a 
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formação dos professores de todas as 89 Diretorias de Ensino da rede pública 

estadual de ensino. Posteriormente, com as atividades de formação já em 

andamento, foi criada a 90ª (nonagésima) Diretoria de Ensino, que teve seus 

profissionais também capacitados pelo Programa. 

A formação abarcou dois módulos de 40 horas, sendo cada módulo 

constituído por 15 horas presenciais e por 25 horas destinadas ao uso de 

instrumentos midiáticos como videoconferência, pesquisa orientada, e 

apresentação de projetos relacionados à temática do Programa. Duas “apostilas”1 

foram elaboradas para suprir a falta de material com referências sobre o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana para serem utilizadas ao longo dos 

Módulos I e II do Programa.  

A primeira apostila, referente ao Módulo I, contém conceituações básicas 

sobre: discriminação, escola e diversidade, literatura infanto-juvenil e, ainda, 

anexos com aspectos legais sobre a temática. A apostila do Módulo II traz seis 

textos de apoio com o seguinte temário: a diversidade cultural e o currículo, a 

escola e a construção da identidade na diversidade, juventude e diversidade, a 

representação do negro na literatura brasileira, história africana do negro no Brasil 

e dimensões do educar-se entre afro-descendentes e africanos. 

Dois documentários foram produzidos como material áudio-visual para o 

Programa. O primeiro documentário Isso, Aquilo e Aquilo Outro traz uma 

discussão geral sobre diferenças, quer sejam de gênero, de etnia ou referentes 

aos portadores de necessidades especiais. O documentário Você Faz a Diferença 

traz referências de trabalhos desenvolvidos pelos professores da rede estadual 

com base na formação recebida no decorrer do Programa. Foi ainda desenvolvido 

pelo NEAB da UFSCar um site para atender questões suscitadas durante a 

formação, bem como foram gravadas e arquivadas videoconferências 

apresentadas por especialistas sobre a temática étnico-racial para servirem como 

material de apoio aos professores.  

Tais medidas, embora necessárias e oportunas, correlacionadas não 

somente com a legislação, mas com as iniciativas para sua implementação, e 

                                                 
1 Entende-se por apostila um conjunto de textos escritos e compilados sobre um mesmo tema. 
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apesar de sinalizarem para a problemática relativa ao preparo de professores e 

alunos da educação básica brasileira no que tange ao (re)conhecimento e 

compreensão das diferenças raciais no Brasil, por si só, parecem insuficientes 

para solucionar um problema de natureza histórico-social – razão pela qual torna-

se relevante investigar iniciativas como esta, detectada no sistema escolar público 

do Estado de São Paulo: o Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 

Igualdade. 

Além disso, esta pesquisa justifica-se também em decorrência do 

levantamento da produção acadêmica no período de 2001 a 2005, registrada em 

CD da ANPEd  (Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação), que 

resultou na constatação de um crescente interesse em ampliar o debate sobre as 

relações raciais no Brasil, quer seja pela criação em 2001 do Grupo de Estudos 

Educação e Afro-Brasileiros que, a partir de 2003, transformou-se em Grupo de 

Trabalho – GT 21 da ANPEd, quer pela parceria estabelecida por este GT com 

organizações não-governamentais como a Ação-Educativa, para incentivar a 

produção de conhecimentos em educação relacionados à temática do negro. O 

GT-21 tem como proposta trazer novas abordagens sobre as relações raciais, 

mediante interlocução com outros GTs, bem como consolidar uma nova fase no 

“enfrentamento da discriminação racial nas relações pedagógicas e educacionais 

das escolas brasileiras”.   

Na Educação atual, cresce o interesse em desenvolver pesquisas focadas 

nas relações raciais e a Bibliografia básica sobre relações raciais e educação 

compila informações sobre livros, teses, dissertações e artigos com estudos das 

relações raciais e educação, produzidos no Brasil nos últimos dez anos.  

É importante ressaltar que essa obra não menciona pesquisas centradas na 

formação de professores de educação básica com base na Lei nº. 10.639/03, 

dado que reforça ainda mais a necessidade de pesquisas acadêmicas voltadas 

para a formação de professores com ênfase nas relações raciais. 

A relevância desta pesquisa se confirma também quando são examinados 

estudos realizados no período de 1992 a 2001 pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), que evidenciam as desigualdades vivenciadas pelos 
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negros em relação à população branca brasileira, na distribuição de renda, no 

acesso ao mercado de trabalho e na situação educacional do país. São 

destacados aqui apenas os dados pesquisados em relação à educação, tais 

como: as taxas de analfabetismo e a média de anos de estudo segundo a raça 

(ver Tabela I); as taxas de escolarização por raça (ver Tabela II); as taxas de 

distorção série-idade por raça (ver Tabela III); e, finalmente, a distribuição dos 

ocupados por nível de instrução conforme a raça (ver Tabela IV). 

De acordo com o IPEA, a Tabela I mostra uma redução na taxa de 

analfabetismo entre negros e brancos, entretanto, uma diferença percentual de 

10% (dez por cento) evidencia que a população negra apresenta grande 

desvantagem em relação à branca.  

Vejamos: 

 
Tabela I: Taxa de analfabetismo2 e média de anos de estudo segundo  
cor/raça (1995-2001) 

 
Cor 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 

Taxa de analfabetismo 

Brancos 11% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 
Negros 26% 25% 23% 22% 22% 21% 20% 18% 
Total 17% 16% 16% 15% 15% 14% 13% 12% 

Anos médios de estudo 

Brancos 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,6 6,6 6,9 
Negros 3,6 3,7 3,9 4,1 4,1 4,3 4,4 4,7 
Total 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 6,0 

 
Fonte: IBGE. PNAD, 1995 – 2001. Elaboração DISOC/Ipea a partir dos microdados. 

 

 
A Tabela II, a seguir, apresenta universalização do acesso ao Ensino 

Fundamental, tanto para os brancos, quanto para os negros, mas, por outro lado, 

explicita diminuição do acesso ao Ensino Médio para a população negra em 

relação ao Ensino Fundamental. Isso caracteriza que os negros têm menores 

possibilidades de dar continuidade ao seu processo de escolarização, em 

                                                 

2 Pessoas de 15 anos ou mais de idade. 
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comparação com as pessoas brancas de mesma origem social:  

 
Tabela II: Taxas de escolarização líquida por cor ou raça (1992 – 2001) em % 

 

Ensino Fundamental 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 

Brancos 87 88 90 91 92 93 94 95 

Negros 75 77 81 82 85 89 91 92 

Todos 81 83 85 86 88 91 92 93 

Ensino Médio 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 

Branca 27 28 33 34 38 41 45 51 

Negra 9 10 12 14 15 19 21 25 

Todos 18 19 22 24 27 30 33 38 

 
Fonte: IBGE. PNAD, 1992 – 2001. Elaboração DISOC/Ipea a partir dos microdados. 

 
 

A Tabela III apresenta a seguir uma tênue perspectiva de progressão e 

desempenho da população negra em relação à branca, quer seja em relação ao 

Ensino Fundamental, quer no Ensino Médio. Os dados desvelam que a distorção 

série-idade atinge de forma perversa os alunos negros: 

 

Tabela III: Taxas de distorção série–idade por cor ou raça (1992 – 2001) em % 
 

Ensino Fundamental 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 

Branca 35 35 33 33 33 31 29 25 

Negra 58 59 57 56 56 53 51 45 

Todos 46 47 45 45 44 42 40 36 

Ensino Médio 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 

Branca 47 49 45 44 43 42 43 41 

Negra 67 67 66 64 63 61 62 60 

Todos 53 55 52 51 50 49 51 49 

 
Fonte: IBGE. PNAD, 1992 – 2001. Elaboração DISOC/Ipea a partir dos micro-dados. 

 

 
Esses dados corroboram as denúncias históricas das entidades do 

Movimento Negro de que a democracia racial no Brasil trata-se de um mito. De 

certa forma, terminam por forçar o poder público a romper com a inércia frente às 

desigualdades raciais pela promoção de políticas específicas voltadas para a 

população negra.  

Os dados acima constituem, ainda, indícios da problemática, alvo de 
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investigação e estudo, referente à falta de preparo dos professores como 

cidadãos, ou ainda como profissionais da educação para compreender e lidar com 

a diversidade étnico-racial de seus alunos. 

Assim, cabe expor ao leitor as questões norteadoras desta Dissertação. 
 

1. Como está estruturado e vem funcionando o Programa São Paulo: 
Educando pela Diferença para a Igualdade? 

 
2. Que pensam os profissionais de diferentes instâncias envolvidos no 

Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade (equipe 
técnica da CENP/SEESP; colaborador do CPDCNSP; professores 
formadores do NEAB da UFSCar; assistente técnico pedagógico; professor 
coordenador pedagógico; professores de educação básica I e II) acerca 
deste Programa, seu funcionamento, e resultados na abordagem de temas 
como o combate ao racismo e às temáticas da cultura e da história afro-
brasileira e africana?  

 
Tais questões estão ligadas, por sua vez, à hipótese de que um processo 

de educação continuada de professores, como o proposto, ainda se constitui num 

esforço pouco eficaz, seja no que se refere a suprir lacunas da formação inicial, 

seja no que tange à possibilidade de promover mudanças efetivas na atuação 

docente em sala de aula, embora possa atuar como um processo reflexivo inicial 

em direção à percepção e compreensão das questões étnico-raciais em sala de 

aula. 

Dessa forma, foram definidos como objetivos específicos da pesquisa 

aqui relatada: 

1. Descrever a proposta do Programa São Paulo: Educando pela Diferença 
para a Igualdade no período de 2003 a 2006; 

 
2. Identificar a visão que os profissionais participantes desse Programa, nas 

diferentes instâncias de atuação envolvidas (equipe técnica da 
CENP/SEESP; colaborador do CPDCNSP; professores formadores do 
NEAB da UFSCar; assistente técnico pedagógico; professor coordenador 
pedagógico; professores de educação básica I e II) têm sobre o processo 
de formação vivido e seus prováveis resultados no combate ao racismo e 
ao ensino das temáticas da cultura e da história afro-brasileira e africana.  
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Trata-se da realização de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo 

analítico-descritiva, sem desconsiderar aspectos quantitativos relevantes para 

compor a visão que os diferentes profissionais emitem sobre a estrutura e 

funcionamento do Programa, cujas etapas e procedimentos metodológicos 

desenvolvidos no período de 2005 a 2006 incluem: 

 

a) Realização de entrevista preliminar com uma técnica da CENP para obter 
informações sobre o Programa e posterior elaboração do projeto de pesquisa; 

 
b) Levantamento bibliográfico, seleção e realização de leituras sobre a 

formação de professores com ênfase na temática étnico-racial; 
 
c) Coleta de documentação (Projeto Piloto e Relatório Parcial de Avaliação do 

Programa), materiais pedagógicos (Apostilas referentes aos Módulos I e II, 
Documentário Isso, Aquilo e Aquilo Outro) produzidos para atender ao 
Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade e posterior 
leitura e sistematização das informações obtidas; 

 
d) Para a coleta e análise de dados foram construídos e testados os seguintes 

instrumentos: Roteiro para análise documental (ver Apêndice 1) e Roteiros 
de Entrevistas com os diferentes sujeitos selecionados por sua esfera de 
atuação em relação ao Programa alvo deste estudo (ver Apêndice 2);  

 
e) Realização de entrevista com colaboradores, articuladores, e participantes do 

Programa – num total de 07 sujeitos – selecionados segundo sua esfera de 
atuação, incluindo:  

 
� 01 profissional da CENP (Coordenadoria de Normas e Estudos Pedagógicos) 

responsável pelo Programa na Secretaria Estadual de Educação do Estado de 
São Paulo;  

� 01 colaborador do CPDCNSP (Conselho de Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra do Estado de São Paulo), órgão fomentador do 
Programa;  

� 01 docente formador da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), 
instituição responsável pela execução da formação dos professores na rede 
estadual de ensino; 

�  01 Assistente Técnico-Pedagógico responsável pela articulação do Programa 
na Diretoria de Ensino;  

� 01 Professor Coordenador Pedagógico responsável por intercambiar as 
informações entre a Diretoria de Ensino e a Unidade Escolar no processo 
formativo;  

� 01 Professor de Ensino Fundamental I;  
� 01 Professor de Ensino Fundamental II. 
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f) Todas as entrevistas foram realizadas em data, local e horário de preferência 
dos entrevistados, gravadas em áudio com a autorização dos sujeitos 
investigados e, posteriormente, transcritas na íntegra (ver Apêndice 3); 

 

Procedeu-se ao mapeamento e organização dos dados coletados, 

apresentados em quadros-síntese de informações, e analisados com base nas 

leituras apresentadas nos Capítulos I, II e III, de acordo com os seguintes eixos 

norteadores: a) proposta e desdobramentos; b) material elaborado para a 

formação; c) impactos do Programa na formação do professor de educação 

básica; d) condições de funcionamento do Programa; e) avaliação e 

acompanhamento de resultados; e f) percepções sobre racismo, preconceito e 

discriminação no cotidiano escolar e social dos profissionais. 

Com o objetivo de descrever a estrutura, entender o funcionamento e 

identificar o que pensam os sujeitos desta pesquisa sobre o Programa São Paulo: 

Educando pela Diferença para a Igualdade, considerou-se como primeiro passo 

para a seleção de profissionais para as entrevistas a atuação e vivência desses 

sujeitos, que se apresentam, por um lado, como profissionais distintos, mas, por 

outro, apresentam traços em comum por estarem ligados, de alguma forma, à luta 

por uma educação anti-racista.  

Para compor esse grupo de sujeitos a serem entrevistados, foram definidos 

seus perfis segundo suas esferas de atuação (ver Figura 1). Para tanto, 

considerou-se o CPDCNSP como parte de uma esfera distinta de atuação em 

relação ao Programa, por representar o órgão que levou para a SEESP a proposta 

de uma formação para professores de educação básica com base na Lei nº. 

10.639/03.   

Por ser a SEESP o órgão diretamente ligado aos professores de educação 

básica e, em conseqüência disso, ter mobilizado diversos profissionais para 

implantar o Programa dentro da Secretaria, configurou-se a Assistente Técnico- 

Pedagógica no âmbito das Diretorias de Ensino, o Professor Coordenador 

Pedagógico na intermediação entre as Diretorias e as unidades escolares, e os  

Professores de Educação Básica I e II na esfera de atuação escolar. Finalmente, 

considerou-se a necessidade de envolver mais uma esfera de atuação – a da 
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profissional docente formadora da UFSCar – Universidade Federal de São Carlos 

– por representar a unidade universitária executora da formação dos professores, 

com equipe de coordenação, docentes formadores e pesquisadores do NEAB – 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da UFSCar, em intersecção com as demais 

esferas descritas.  

A Figura 1, a seguir, apresenta graficamente, a composição desse universo de 

participantes: 

 
Figura 1: Os profissionais e suas esferas de atuação 
 
 
 

 
 
 

Para configurar o perfil destes diferentes profissionais, foram considerados 

aspectos relativos à idade, sexo, cor, atuação social, local de nascimento, 

formação e trajetória profissional, como mostra o Quadro 1 a seguir: 

Unidade 

Escolar 

(PCP + PEB I + 

 PEB II) 

Diretoria de 

Ensino 

(ATP) 

 

SEESP 
(Técnica da 

CENP) 
 

 
UFSCar 
(Docente 
Formadora) 

CPDCNSP 
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Quadro 1: Perfil dos sujeitos da pesquisa 
 

FORMAÇÃO TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

DADOS IDA 
DE 

S
E
X
O 

COR ATUAÇÃO 
SOCIAL 

LOCAL 
ONDE:       

NASCEU            
CRESCEU 

E.F. E.M. E.S. P.G. EXPERIENCIA  
PROFISSIONAL 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

Colabora 
dor do 

CPDCN
SP 

45 M Preta 

Núcleo de 
consciênci
a negra da 

USP, e 
CEERT 

São 
Paulo-
Capital 

São 
Paulo-
Capital 

Escola 
pública 

Escola 
pública/ 

particular 

Pública  
USP  

Geogra 
fia 

Pública 
Mestre 

pela USP 
doutoran 

do na USP 

Auxiliar de 
escritório, 
estagiário, 
consultor, 

professor de 
educação 

básica e ensino 
superior 

Professor 
universitário 

Técnica 
da CENP 33 F Preta 

Colaborou
: Instituto 
do Negro 

Padre 
Batista 

Colabora: 
NEAB da 
UFSCar 

São Paulo 
– Capital 

 
Passos 
(sudoes 
te) de 
Minas 
Gerais 

Escola 
pública 

Escola 
particular 

Particular  
PUC – SP 

Letras 

Pública 
Mestre 

pela 
UFSCAR 

 
Doutorand

a na 
UFSCar  

Empregada 
doméstica, e 
PEB II da rede 
estadual de 
ensino do 
Estado de São 
Paulo- Língua 
Portuguesa 

 

Técnica da 
CENP - SEESP 

Formado
ra 

UFSCAR 
43 F Preta 

Educação 
Anti -

racista 

São Paulo 
– Capital 

 

Escola 
pública 

Escola 
pública  

(magisté 
rio) 

Particular  
PUC – SP 

Letras  
Particular  
PUC – SP 
Pedagogia 

Particular 
Mestre 

pela PUC 
– SP  

 

Professora da 
rede pública 
municipal, 

diretora da rede 
municipal 
escolar, e 

coordenadora 
de educação 

Coordenadora 
pedagógica na 
rede municipal 
da cidade de 
São Paulo na 
formação de 
professores  

ATP 44 F Parda 

Não 
participa 

de 
moviment
os sociais 

São Paulo 
– Capital 

 

Escola 
p140 
ública 

Escola 
pública 

Particular  
Univ. Brás 
Cubas – 

SP 
História  

Pública  
cursandoL
atu- sensu  

pela 
UFSCAR 

 

Professora de 
PEB II na rede 

estadual de 
ensino do 

Estado de São 
Paulo – História,   

historiadora e 
assistente 

técnica 
pedagógica 

Coordenadora 
pedagógica na 

rede pública 
estadual 

PCP 32 M Preta 

APEOESP 
Entidade 
Circulo 

Pamarino 

São Paulo 
– Capital 
Rio de 

Janeiro e 
São Paulo 

Escola 
pública 

Escola 
pública 

 
Particular  
 FSA – SP 

Letras 
Particular  
/Direito 

 
 

Não 
possui 

Professor de 
educação 
básica, e 
Coordena 

dor pedagógico 

Professor na 
rede estadual, e 

Coordenador 
pedagógico 

PEB I 57 F Preta 

Colaborou
: 

ABREVID
A 

Colabora: 
APEOESP

, Grupo 
Afro 2, 
Brasil 

Afirmativo, 
MNU, 

SINPEEM 

São Paulo 
-Capital 

 

Escola 
particul

ar  

Escola 
pública 

Particular 
  FSA –  

SP 
Pedagogia 

 

Não 
possui 

SESI; 
Diretora  
de escola 
padrão da rede 
estadual de 
ensino do 
Estado de São 
Paulo, 
alfabetizadora 
do MOBRAL; 
 

PEB I 
(readaptada) no 

Estado; 
Professora de 

ensino 
fundamental I na 
rede municipal 
da cidade de 
São Paulo 

PEB II 50 M Parda APEOESP 

Santo 
André- 

São Paulo 
Santo 

André-São 
Paulo 

Escola 
pública 

Escola  
pública 

Particular  
Faculdade 
de Belas 

Artes –SP 
Artes 

 

Latu-
sensu  
pela 

(Marcelo 
Tupinamb

á) e 
Carlos 

Pás 
choale  

PEB II da rede 
estadual  de 
ensino do 
Estado de São 
Paulo, 
Instituição 
Particular: Liceu 
Monteiro 
Lobato;  IESA 
(Instituto de 
Ensino de Santo 
André); e 
Marcelo 
Tupinambá no 
Ensino Superior  

PEB II  
Professor na 
rede estadual  
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A análise dos dados do Quadro 1 evidencia que a idade desses 

profissionais variou entre 32 e 57 anos, caracterizando duas pessoas entre 32 e 

33 anos; quatro pessoas entre 41 e 50 anos; e apenas uma com 57 anos. No que 

se refere à atuação profissional, as informações revelam que todos os sujeitos 

da pesquisa atuam de forma estável no exercício da profissão e, ainda, no que 

tange à variável sexo, 04 desses profissionais pertencem ao sexo feminino e 03 

pertencem ao sexo masculino.  

A atuação social se mostra um dado interessante, na medida que 05 entre 

os 07 sujeitos analisados participam diretamente de alguma entidade de classe 

ligada à profissão, ou desenvolvem atividades relacionadas à militância em 

entidades do Movimento Negro. Além disso, dentre os sujeitos, 02 professoras 

não exercem atividades em entidades de classe ou de militância em movimentos 

sociais – uma declara não atuar nessas organizações pela “falta de oportunidade 

para o exercício de tal atividade” e a outra se declara uma “negra em movimento”, 

embora não esteja ligada propriamente a nenhum grupo do Movimento Negro. 

Em congruência com a atuação social, o item cor, na coleta de dados, 

ajuda a tecer significados importantes como o de que todos os sujeitos 

investigados consideram importante incluir em pesquisas ou em censos perguntas 

relacionadas ao pertencimento racial das pessoas porque contribuem com a 

formulação de políticas públicas e caracterizam aspectos identitários de um povo. 

Portanto, do conjunto de 07 sujeitos entrevistados, 05 se declararam de cor preta, 

e 02 como pardos, mas que, na realidade, perfazem o total de 07 pessoas negras.  

Tais informações suscitam a reflexão de que, do contingente de 

profissionais aqui analisados, 05 atuam diretamente em entidades do Movimento 

Negro, portanto, os dados desvelam que o engajamento social como forma de 

combate ao racismo e suas manifestações está circunscrito aos negros. Deve-se 

ressaltar que a seleção de negros para compor o grupo de sujeitos a serem 

entrevistados não foi intencional. Essa escolha se deu ao acaso, por meio do 

interesse e aceitação dos profissionais em colaborar com a pesquisa. Somente 

por ocasião da coleta dos dados, durante a entrevista, é que obtive conhecimento 

do pertencimento racial dos entrevistados. Por fim, resta ponderar que a luta 
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contra o racismo é de todos sem distinção, embora os dados colhidos apontem 

uma realidade bem oposta. 

Com relação ao item local de nascimento, observa-se que os 07 

entrevistados nasceram no Estado de São Paulo – 04 cresceram na própria 

cidade de São de Paulo, 01 cresceu na cidade de Santo André-SP, 01 na cidade 

de Passos do Estado de Minas Gerais, e 01 teve a infância centrada entre o 

Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. 

No tocante à formação constata-se que, durante a etapa da educação 

básica, os 07 sujeitos da pesquisa cursaram o ensino fundamental em escolas da 

rede pública; 05 cursaram o ensino médio em escola pública, 01 em escola da 

rede particular, e 01 transitou entre escolas das redes pública e particular. Em 

relação à formação dos entrevistados no ensino superior, os dados demonstram 

uma inversão no acesso à educação pública: apenas 01 sujeito cursou a 

graduação em universidade pública, e os outros 06 sujeitos investigados se 

graduaram em universidades particulares. 

Ainda com relação ao item formação do grupo de profissionais 

pesquisados, verifica-se sensível mudança no acesso ao ensino público. No 

tocante à pós-graduação strictu-sensu, 02 entrevistados cursavam o Doutorado e 

eram portadores de diploma de Mestrado obtido em universidades públicas e  01 

em universidade particular; na modalidade latu-sensu, 01 profissional declarou ter 

cursado Especialização em universidade pública e 01 em instituição particular. 

Vale destacar que 02 sujeitos declararam não possuir pós-graduação.  

 Sobre a trajetória profissional delineada no perfil dos sujeitos investigados 

é interessante observar que, dentre os entrevistados: 05 entrevistados já iniciaram 

essa trajetória na carreira docente, 01 iniciou a vida profissional como “auxiliar de 

escritório”, e 01 exerceu desde a infância até grande parte da fase adulta a 

atividade de “empregada doméstica”, ambos redirecionando, posteriormente, suas 

trajetórias para a carreira docente na educação. Até a data da coleta de dados, 02 

desses sujeitos exerciam exclusivamente a atividade de professor de Educação 

Básica; 01 atuava como Professor Universitário; 03 como Professores 

Coordenadores Pedagógicos; e 01 como técnica da CENP. 
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 Finalmente, estabelecido o delineamento da pesquisa, resta acrescentar 

nesta Introdução que a Dissertação apresentada a seguir está estruturada em 

quatro capítulos. O primeiro contém informações sobre a Conferência de Durban e 

suas implicações na implementação da Lei nº. 10.639/03, sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Formação de Professores com relação ao enfoque 

apresentado, além de apresentar as Diretrizes Curriculares das Relações Étnico-

Raciais e os PCNs.  

No segundo capítulo busca-se, de um lado, conceituar os termos Raça, 

Racismo, Etnia, Condição Branca, Desigualdade Social com base no referencial 

teórico de Munanga (2004), D’Adesky (2002), McLaren (2000), Hasenbalg (2003), 

Dubet (2003) e, de outro lado, apresentar e refletir sobre pesquisas baseadas na 

formação de educadores no tema relações raciais e educação, dentre as quais, 

destaco a primeira experiência de intervenção na rede pública estadual de ensino 

na década de 1980. 

 O terceiro capítulo aborda conceitos relacionados à formação continuada 

de professores e traz referências sobre a relação entre formação de professores e 

currículo na perspectiva dos estudos culturais com base em autores como: Apple 

(2001), Gimeno Sacristán (1995), Giroux (1999), McLaren (2000), Canen & 

Moreira (2001), Gomes & Silva (2002), Nóvoa (1997), Torres (1998), Mizukami 

(2002), Giovanni (2003) e Marin (1995),  

 O quarto capítulo apresenta os dados coletados, traçando um panorama do 

posicionamento pessoal e profissional dos diferentes sujeitos investigados sobre a 

temática investigada, bem como apresentando a visão que expressam sobre o 

Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade e seus 

resultados. 

 Portanto, encerram a Dissertação algumas Considerações Finais, revendo 

os principais “achados” da pesquisa, com base nas questões, hipótese e objetivos 

aqui delineados. 
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CAPÍTULO I 
 
 

A LEI FEDERAL Nº. 10.639/03  
COMO PROPOSTA DE UMA EDUCAÇÃO ANTI-RACISTA 

 
 
1.1 A Lei nº. 10.639/03 no contexto da Conferência de Durban  
 
 

Para contextualizar as circunstâncias que estabeleceram o surgimento da 

Lei nº. 10.639/03 é necessário resgatar a presença do Movimento Negro nas 

primeiras tentativas de políticas públicas no cenário brasileiro.  

Nessa direção, Telles (2003, p. 70) aponta na década de 1980 a criação de 

conselhos especiais relacionados à condição dos negros, dentre os quais o 

CPDCNSP, tendo como finalidade acompanhar a legislação direcionada para a 

população negra, propor projetos para a Assembléia Legislativa e setores do 

executivo, e averiguar denúncias tanto de discriminação quanto de violência 

policial. 

Com a criação deste Conselho, alguns estados da federação seguiram o 

modelo São Paulo, expandindo assim o debate em torno das questões raciais 

para outros espaços sociais, que culminou com a ampliação dos direitos de todos 

brasileiros e, paralelamente, com a inclusão de leis anti-racistas e anti-sexistas por 

ocasião da elaboração de Constituição de 1988. 

Com esse fortalecimento, o Movimento Negro brasileiro consolida uma nova 

fase no combate ao racismo por dialogar com organizações de direitos humanos 

espalhadas na América Latina, Estados Unidos e África do Sul. Se por um lado tal 

aliança apresenta saldo positivo para o movimento social pela troca de 

experiências, por outro lado não deixa de ser vital em face do aumento de práticas 

racistas num mundo globalizado. 

Em sintonia com essa preocupação, a III Conferência Mundial contra o 

Racismo na África do Sul, promovida pela Unesco, com participação dos países 

filiados à ONU, desempenhou papel importante na elaboração de documentos 

para formular políticas públicas no combate ao racismo e às formas correlatas de 
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intolerância em regiões do mundo, que negaram o debate durante muito tempo.  

Nesta Conferência, o Brasil comprometeu-se em implementar políticas 

compensatórias,  que visam promover direitos sociais e econômicos aos grupos 

tradicionalmente discriminados. No que se refere à educação, a Declaração de 

Durban estabelece no Programa de Ação medidas preventivas para erradicar o 

racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata nos âmbitos 

nacional, regional e internacional. Para isso, 

 
Insta as Nações Unidas, outras organizações internacionais e 
regionais e os Estados a compensarem a minimização da 
contribuição da África para a história do mundo e da civilização 
através do desenvolvimento e implementação de programas de 
pesquisa, educação e comunicação de massa abrangentes e 
específicos para disseminarem de forma ampla uma visão 
equilibrada e objetiva da importante e valiosa contribuição da 
África para a humanidade (Brasil, 2001, p.73). 

 
 

Dentre alguns encaminhamentos para implementar o que prevê a 

Declaração de Durban, o governo brasileiro cria em 2003 a SEPPIR (Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) e institui a Política 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial, recolocando a questão racial no 

cenário brasileiro por meio de dispositivos legais como, no caso específico da 

educação, a Lei nº. 10.639/03. 

Telles (2003) traz uma reflexão interessante ao expor que as políticas 

sociais brasileiras que objetivam combater o racismo e a desigualdade racial 

apresentam histórico recente no Brasil, sendo categorizadas em dois grandes 

grupos, ou seja, legislação anti-racista e ação afirmativa. 

De acordo com o autor, a legislação anti-racista visa combater a 

discriminação por meio de instrumentos legais em que a vítima recorre “após tê-la 

sofrido”, já a política de ação afirmativa busca “prevenir a discriminação” (Telles, 

2003, p.263) e reduzir o racismo com a criação de oportunidades para a 

população negra. 

 Em decorrência dessas ações, para “reparar injustiças e promover a 

implementação do princípio constitucional da igualdade em prol da comunidade 
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negra brasileira” o Estado brasileiro cria a Lei nº. 10.639/03, que tem como 

proposta inserir o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na 

educação. 

De acordo com o Conselho Nacional de Educação, em seu Parecer CNE/ 

CP 3/2004, a Lei nº. 10.639/03 surge como conseqüência  de uma luta de mais de 

meio século de entidades do Movimento Negro e de tratados internacionais, 

assinados pelo governo brasileiro, para combater a discriminação contra negros 

no Brasil. São tratados como o da III Conferência Mundial contra o Racismo para 

fazer valer o estabelecido na Constituição Federal (nos seus Artigo 5º, I, Artigo 

210, Artigo 206, I, § 1º do Artigo 242, Artigo 215 e Artigo 216), bem como para 

disseminar, nos diferentes estados da federação, as mudanças que foram 

introduzidas nas Constituições Estaduais da Bahia (Artigo 275, IV e 288), do Rio 

de Janeiro (Artigo 306), de Alagoas (Artigo 253) e, ainda, nas Leis Orgânicas de 

Recife (Artigo 138), de Belo Horizonte (Artigo 182, VI), do Rio de Janeiro (Artigo 

321, VIII), assim como nas Leis Ordinárias dos municípios de Belém (Lei nº 7.685, 

de 17 de junho de 1994), de Aracaju (Lei nº 11.973, de 4 de janeiro  de 1996), que 

dispõem sobre a inclusão, nos currículos de suas redes de ensino, de estudos 

sobre o negro na formação sócio-cultural brasileira e de estudos contra a 

discriminação racial. 

Na educação brasileira atual, algumas produções buscam tratar do ensino 

de história e cultura afro-brasileira e africana para além de estigmas sociais. 

Dentre elas, destaca-se a coletânea Educação anti-racista: caminhos abertos pela 

Lei Federal nº. 10.639/03 cujo objetivo é difundir discussões inerentes ao assunto 

educação e relações raciais. Esta coletânea foi produzida pelo Ministério da 

Educação (MEC) por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) e consolida uma nova postura do Estado 

brasileiro no combate ao preconceito racial no sistema educacional. 

A presente coletânea traz alguns artigos, apresentados em Fóruns 

Estaduais de Educação e Diversidade Étnico-Racial, que foram compilados no ano 

de 2004 pela SECAD numa parceria com Secretarias Estaduais de Educação, 

Movimentos Sociais Negros e Universidades Federais, a partir do temário:  
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→ A luta histórica dos movimentos sociais negros por uma educação anti-racista; 
→ A manifestação do racismo no cotidiano escolar;  
→ Os conceitos necessários à compreensão da questão racial no Brasil;  
→ O poder das linguagens escolares na reprodução de preconceitos raciais; 
→ A orientação eurocêntrica na educação brasileira;  
→ A ausência da história do continente africano e dos africanos no Brasil  
→ A ausência da produção historiográfica sobre esse continente, produzida por 

intelectuais africanos;  
→ Os aspectos da geografia africana;  
→ A concepção de mundo africana.  
 

Assim, esta obra está dividida em três partes. A primeira parte contextualiza 

o surgimento da Lei Federal nº. 10.639/03 no cenário brasileiro; a segunda parte, 

denominada Por uma educação anti-racista, contém quatro artigos que abordam 

aspectos do racismo no cotidiano escolar; e a terceira parte, intitulada Ensino de 

História da África no Brasil, tem por objetivo suprir as lacunas sobre o estudo do 

continente africano no Brasil. 

A primeira parte da obra, composta por dois artigos, contextualiza a Lei 

Federal nº. 10.639/03 como fruto da luta anti-racista do Movimento Negro – de 

Sales Augusto dos Santos – mediante a reivindicação do ensino da história do 

continente africano, do reconhecimento da luta dos negros no Brasil e da 

contribuição destes povos na composição da sociedade brasileira. Paralelamente, 

o segundo artigo – Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações 

raciais no Brasil: uma breve discussão – de Nilma Lino Gomes – tem por 

finalidade difundir alguns conceitos sobre as relações raciais no Brasil por meio de 

uma aproximação da produção acadêmica, dos movimentos sociais e do campo 

educacional dos termos identidade, identidade negra, raça, etnia, diversidade 

cultural, racismo, preconceito racial, discriminação racial, etnocentrismo e, por fim, 

democracia racial.   

A segunda parte da obra contém três artigos: o primeiro, de Eliane dos 

Santos Cavalleiro – Discriminação racial e pluralismo em escolas públicas da 

cidade de São Paulo, surge de uma pesquisa etnográfica sobre as relações raciais 

em três escolas públicas de São Paulo, que foram realizadas pela autora em 2003 

e 2004, revelando que o racismo subjacente às relações sociais interfere no 

aprendizado dos estudantes; o segundo artigo desta segunda parte, de Francisca 
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Maria do Nascimento Sousa – Linguagens escolares e reprodução do preconceito, 

desvela como a linguagem utilizada no ambiente escolar não eleva a auto-estima 

de estudantes negros; o artigo que encerra a segunda parte da obra, de Nelson 

Fernando Inocêncio da Silva – Africanidade e religiosidade: uma possibilidade de 

abordagem sobre as sagradas matrizes africanas na escola – mostra o universo 

mítico e religioso da cultura afro-brasileira, que busca superar noções 

preconcebidas na abordagem das mitologias negras na escola. 

A terceira parte da obra – Dimensões do ensino da trajetória dos povos 

negros no Brasil – compõe-se de quatro artigos: o primeiro artigo – Novas Bases 

para o Ensino da História da África no Brasil, de Carlos Moore Wedderburn – tem 

por objetivo contribuir com o Ensino de História da África no Brasil pela 

desconstrução da banalização do racismo presente, muitas vezes, nas correntes 

históricas adotadas pelos historiadores e no material didático presente no universo 

escolar. Já o segundo artigo – A África, a Educação Brasileira e a Geografia, de 

Rafael Sanzio de Araújo dos Santos – busca ampliar o conhecimento sobre 

aspectos geográficos da diáspora africana e seu impacto na formação do povo e 

na constituição do território brasileiro. Na seqüência, o terceiro artigo desta série –

A Representação da Personagem Feminina Negra na Literatura Infanto-Juvenil 

Brasileira – escrito por Andréia Lisboa de Sousa, compõe a trajetória da 

personagem feminina negra na literatura infanto-juvenil com o propósito de 

apontar a necessidade de transformação e ampliação das formas de 

representação dessas personagens. O artigo de Marcos Ferreira dos Santos – 

Ancestralidade e Convivência no Processo Identitário: a Dor do Espinho e a Arte 

da Paixão entre Karabá e Kiriku – traça um panorama das contradições internas 

imanentes à implementação da Lei nº. 10.639/03 nos sistemas de ensino, e 

propõe como desafios a produção de trabalhos em larga escala como artigos, 

dissertações e teses, dentre outros encaminhamentos.  

Segundo Santos (2005), a Lei nº. 10.639/03 atende apenas parcialmente as 

reivindicações dos Movimentos Sociais Negros, que consideram a educação como 

elemento central de mobilidade social, uma vez que não prevê a obrigatoriedade 

do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos dos cursos de 
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graduação, sobretudo, os de licenciaturas das universidades públicas e 

particulares.  

Para o autor, a lei é genérica e não estabelece metas para sua 

implementação, não faz menção à necessidade de qualificar os docentes que 

atuam nos ensinos fundamental e médio, assim como limita o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira às áreas de Arte, Literatura e História Brasileira. 

Em suas palavras: 

Aqui, pensamos que há um erro grave nessa lei, dado que as 
principais críticas às nossas relações raciais têm sido elaboradas 
principalmente no campo das ciências sociais e mais 
recentemente na área da educação. A não consideração de que 
os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
deveriam ser ministrados especialmente nas áreas de ciências 
sociais e de educação, parece-nos um grande equívoco, pois, ao 
que tudo indica, são estas áreas que estão à frente da discussão 
das relações raciais brasileiras. Pensamos que tais limitações da 
lei podem inviabilizá-la, tornando-a inócua (Santos, 2005, p. 34). 

 
 

Para implementar essa temática nas escolas brasileiras, são necessários 

investimentos na formação continuada do professor, para atender a demanda dos 

profissionais que já atuam na educação e, paralelamente, por meio de outros 

organismos ligados à formação inicial do professor, como  nas universidades, 

investir na formação inicial das novas gerações de educadores, bem como centrar 

esforços na elaboração de materiais didáticos sobre o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana. 

Um estudo realizado por Paixão (2003) aponta que há uma grande 

correlação entre desigualdade social com o plano racial no Brasil. Este estudo 

parte de diversos indicadores sociais, dentre os quais, taxa de ocupação por nível 

de instrução entre a população branca e negra de seis regiões metropolitanas 

como São Paulo, Salvador, Recife, Distrito Federal, Belo Horizonte e Porto Alegre 

com base em dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Sócio-Econômicos). 

Assim, esses indicadores (reunidos na Tabela IV apresentada a seguir) 

mostram que a baixa escolaridade dos trabalhadores brasileiros consiste num 
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problema a ser superado pelo sistema educacional. Contudo, os dados extraídos 

das seis regiões metropolitanas analisadas explicitam que os trabalhadores 

negros possuem níveis educacionais inferiores como, por exemplo, na região de 

São Paulo com 60% entre analfabetos e com 1º grau incompleto3 em relação a 

35,5% dos brancos de mesma escolaridade. Em contrapartida, se considerarmos, 

na mesma região, o percentual de trabalhadores com 2º grau completo4 e 3º 

grau5, portanto, mais escolarizados, teremos 45,6% para brancos em 

contraposição a 19,4% dos negros.  

 Para o autor, a Tabela IV revela que o fator escolaridade no Brasil possui 

relação estreita com a questão racial e, por conseqüência, como forte elemento de 

diferenciação social por legar à população negra maior dificuldade em dar 

continuidade ao processo de escolarização em decorrência do racismo e do 

preconceito racial. Assim: 

 

Tabela IV: Distribuição dos ocupados, por nível de instrução, segundo a raça, 
 em  seis regiões metropolitanas do Brasil, 1998 

 

Analfabeto 1º grau 
incompleto 

1º grau 
completo 

2º grau 
incompleto 

2º  grau 
completo 

3º grau Região 
Metropo- 
litana N B N B N B N B N B N B 

São Paulo 6,0 2,7 54,0 32,8 13,3 11,7 7,3 7,3 14,1 21,1 5,3 24,5 

Salvador 5,1 s/d 44,3 18,5 9,2 6,7 7,2 5,8 24,8 32,6 9,3 33,4 

Recife 8,8 5,7 45,7 31,0 10,3 9,0 7,5 7,2 19,4 26,3 8,1 20,6 

Distrito 
Federal 3,4 2,0 36,7 24,1 11,8 9,1 7,6 7,2 24,1 25,9 16,3 31,6 

Belo 
Horizonte 3,4 1,6 54,2 35,3 12,9 11,4 6,6 6,7 15,8 23,7 7,1 21,4 

Porto Alegre s/d 1,5 51,9 36,9 15,3 14,3 7,7 6,6 18,8 29,3 s/d 11,4 

 
(*) Fonte: DIEESE/INSPIR, 1999. 
(**) N= Negro / B=Branca 
(***) N= preto + pardo/ B= inclui a população amarela. 
 
 
 

 
 
 

                                                 
3  Termo usado para designar Ensino Fundamental conforme Lei 9.394/96, Capítulo II, Seção III, Artigo 32. 
4 Termo usado para designar Ensino Médio conforme Lei 9.394/96, Capítulo II, Seção IV, Artigo 35. 
5 Termo usado para designar Ensino Superior conforme Lei 9.394/96, Capítulo IV, Artigo 43. 
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Pode-se constatar que 
 

[...] estas taxas medíocres em grande medida são produto das 
dificuldades enfrentadas pelos jovens afrodescendentes para a 
continuidade de seus estudos, seja derivado dos óbices 
econômicos enfrentados pelas suas famílias, seja pelos livros 
didáticos e currículos escolares eurocentrados, hostis e/ou 
indiferentes à população brasileira – bem como sua história e a 
sua cultura –, seja por professores mal preparados e ambientes 
escolares não poucas vezes preconceituosos, seja pela soma 
destes motivos, ocasionando um ambiente geral pouco adequado 
para que os negros possam se sentir estimulados à continuidade 
dos seus estudos (Paixão, 2003, p.117). 

 

Portanto, esses indicadores sociais comprovam a existência de uma grande 

desigualdade racial entre negros e brancos no Brasil, emparelhada com a 

desigualdade socioeconômica que empobrece a população brasileira e atinge de 

forma mais incisiva os negros.  

 
 
1.2 Diretrizes Curriculares das Relações Étnico-Raciais: um 
debate necessário na formação de professores da educação 
básica 
 
 

Algumas produções apontam que o debate sobre a questão racial na 

educação brasileira torna-se incipiente em documentos oficiais, a partir da década 

de 1980, como nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Pluralidade Cultural), 

numa tentativa de integrar ao currículo escolar a diversidade cultural e racial e, 

ainda, atender às reivindicações do Movimento Negro.  

Dentre essas produções, Souza (2001, p.57) aponta como fragilidade deste 

documento “uma vasta discussão teórica”, que trata de assuntos relacionados aos 

“católicos, protestantes, indígenas, pobres, ricos, população urbana e rural, 

migrante, raça, etnia”, dentre outros, do que propriamente uma proposta curricular 

visto que a pluralidade cultural, aqui, amalgamaria diferentes aspectos da 

identidade nacional. Posteriormente, ainda nos Parâmetros Curriculares, converte-

se o discurso da pluralidade cultural em torno, apenas, de questões pertinentes ao 

negro, fato que torna a proposta do documento contraditória por desmerecer a 
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análise das diferenças de gênero, e de classe, por exemplo.  

De forma análoga, Lopes (2003) descreve que a questão da diversidade 

cultural ganharia destaque no cenário nacional somente em 1996, com a 

publicação da segunda versão dos PCNs, em que o tema transversal pluralismo 

cultural passa a tangenciar diferentes disciplinas. Essa proposta dos PCNs tem 

sua matriz no sistema educacional da Espanha adotado em 1990, que tem como 

princípio norteador o respeito à diversidade cultural por reconhecer a educação 

como campo propício de reestruturação social frente ao aumento significativo de 

conflitos étnicos, nacionalistas, e religiosos no mundo. 

 Essas reformas curriculares compõem uma rede de interesses da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e, mediante seus organismos 

internacionais como a Unesco e Banco Mundial, buscam o consenso num mundo 

globalizado e pulverizado de insegurança, exclusão social, econômica, étnica, 

extremismos, perseguição de grupos minoritários, etc.  

Numa análise sobre o tema transversal pluralismo cultural nos PCNs de 1ª 

a 4ª série do ensino fundamental, Lopes (2003) argumenta que prevalece no 

documento um conceito de diversidade e pluralidade cultural aparente no qual 

vigora uma multiplicidade empírica  de “experiências culturais nas quais se pode 

encontrar um denominador comum, supostamente garantidor da tolerância e da 

solidariedade”, sem que se considerem os conflitos inerentes às diferentes 

culturas e etnias.   

 Nas palavras da autora: 

 

 A superação de práticas curriculares excludentes é centralmente 
condicionada por políticas educacionais mais amplas. Por isso, as 
políticas educacionais precisam associar as políticas curriculares 
às políticas de formação de professores, de melhoria do salário e 
das condições de trabalho docente e de investimento nas 
instalações e nos materiais pedagógicos das escolas. Não 
podem, ainda, estar desvinculadas de projetos de melhoria da 
qualidade de vida da população em geral  (Lopes, 2003, p. 75). 

  
 

O texto esclarece que a inserção do tema pluralidade cultural, nas áreas de  

Arte, Educação Física, História e Geografia, mascara a padronização curricular ao 
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representar uma aparente flexibilização com mudanças nos métodos e conteúdos 

de ensino sem que, de fato, estejam intercambiados com princípios 

epistemológicos e sociológicos necessários para se construir e interpretar o 

conhecimento. 

 Cabe, aqui, uma reflexão sobre o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira (Lei nº. 10.639/03), que se assemelha ao tema pluralidade cultural dos 

PCNs, por ser incorporado em todo currículo escolar como temática específica, 

sobretudo, nas áreas de Arte, História e Literatura, sem se constituir como 

componente curricular obrigatório. 

Contudo, a inclusão do estudo das relações étnico-raciais no currículo não 

prescinde de mudanças reais no sistema de ensino universitário, principalmente 

de formação inicial e continuada de professores para que estes sujeitos possam 

de fato compreender a importância da cultura de matriz africana – durante muito 

tempo negada na escola – na construção da ancestralidade e historicidade de 

milhões de alunos negros.  

Nesta perspectiva, é importante observar a dimensão que alguns 

documentos, como é o caso das Diretrizes Curriculares de Formação de 

Professores, possibilitam um percurso formativo que atenda o contexto no qual 

emergem as recentes políticas educacionais.  

Para essa reflexão, Canen e Xavier (2005) analisam como as diretrizes 

curriculares nacionais de formação de professores atribuem ênfases e 

silenciamentos  ao multiculturalismo, e como a pesquisa, neste documento, 

assume enfoque controverso por privilegiar o desenvolvimento de competências  

calcadas na prática em detrimento da pesquisa, como concepção nuclear da 

formação e profissionalização docente.  

O trecho abaixo extraído dessas Diretrizes revela um quadro alarmante em 

que o ensino e a pesquisa são apresentados de forma estanque como segue: 

 

Por essas razões, a pesquisa (ou investigação) que se 
desenvolve no âmbito do trabalho de professor não pode ser 
confundida com a pesquisa acadêmica ou pesquisa científica. 
Refere-se, antes  de mais nada, a uma atitude cotidiana de busca 
de compreensão dos processos de aprendizagem e 
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desenvolvimento de seus alunos e à autonomia na interpretação 
da realidade e dos conhecimentos constituem seu objetos de 
ensino. 
Portanto, não são as competências para fazer pesquisa básica na 
área de conhecimento de sua especialidade que são essenciais 
no processo de formação do professor; o ensino e a 
aprendizagem (pelos alunos da educação básica) dos conteúdos 
escolares é que constitui o foco principal do ensino da pesquisa 
nos cursos de formação docente (Brasil, 2000, p. 45-46). 
 

As autoras  alertam para o fato de que o confronto entre “[...] pesquisa 

científica (teórica) e pesquisa pedagógica (ligada diretamente à prática docente) 

pouco tem contribuído para se avançar na formulação de caminhos que viabilizem 

a pesquisa como dimensão necessária à formação docente” (Canen e Xavier, 

2005, p.338).  Por isso, as autoras apontam que a perspectiva multicultural de 

formação não pode conter dicotomias, como preto-branco, pesquisa qualitativa-

pesquisa quantitativa e, portanto, deve partir do universo cultural dos 

pesquisadores para possibilitar ressignificações no contexto educacional marcado 

por desigualdades, estereótipos e discriminações.  

O debate nas Diretrizes Curriculares para a Formação Docente sobre as 

especificidades dos alunos da educação básica parte de uma compreensão que 

privilegia o “[...] ‘desvio’ com relação a uma normalidade cognitiva”, e no que se 

refere à diversidade cultural carrega “um aspecto folclórico, exótico, até mesmo 

‘interessante’, a ser trabalhado pelo futuro professor para enriquecer sua prática 

[...]” (Canen e Xavier, 2005, p.340). Portanto, concluem que nessas Diretrizes a 

percepção atribuída à diversidade como desvio da normalidade ou algo exótico, 

em consonância com uma dimensão instrumental da pesquisa diminuem as 

possibilidades de uma formação docente que permita ir além das denúncias de 

racismo e suas ações, para buscar caminhos concretos de combatê-lo. 

Em conseqüência disso, o Programa São Paulo: Educando pela Diferença 

para a Igualdade – alvo deste estudo – tem como finalidade explícita discutir e 

problematizar junto aos professores da rede pública estadual de ensino do Estado 

de São Paulo o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana à luz da Lei 

nº. 10.639/03 e da Resolução CNE/CP N. 1, de 17 de junho de 2004. A referida lei 

altera o parágrafo 4º, Art. 26, da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional e torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas 

escolas de todo o país. Tal artigo, após a aprovação da Lei nº. 10.639/03, passa a 

vigorar acrescido do seguinte texto: 

 

 Art.26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História 
e Cultura Afro-Brasileira.  
 
§ 1o. 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. 
 
§ 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 Brasileiras. 

 
 

Essa alteração na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

foi regulamentada com a aprovação do Parecer CNE/ CP 3/2004, de 10 de março 

de 2004, que estabelece a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana na Educação Básica, e a Resolução CNE/CP N.1, de 17 de 

junho de 2004 institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais, que devem ser observadas, sobretudo, por instituições que 

promovem programas de formação inicial e continuada de professores. 

O Parecer CNE/ CP 3/2004, de 10 de março de 2004 versa sobre o direito 

inalienável de acesso dos indivíduos em conhecer as diferentes raízes que 

formam a cultura brasileira e, ainda, alia-se a outros dispositivos legais como a 

Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Nacional de 

Educação, bem como às reivindicações do Movimento Negro que sinalizaram para 

a necessidade de criação de diretrizes que canalizassem a valorização da História 

e Cultura dos Afro-Brasileiros e Africanos.  

A Resolução CNE/CP N.1, de 17 de junho de 2004, por sua vez, na 

redação do Artigo 4º, trata da importância das instituições de ensino criarem 
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espaços para que a formação inicial e a formação continuada de professores, 

imbricadas com a pluralidade étnico-racial, possam de alguma forma suprir 

lacunas deixadas durante o processo formativo destes profissionais. 

Art. 4º. Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão 
estabelecer canais de comunicação com grupos do Movimento 
Negro, grupos culturais, instituições formadoras de professores, 
núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos 
Afro-Brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar 
experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e 
projetos de ensino. 

 

É importante destacar que essas orientações configuram-se nas chamadas 

“ações afirmativas”, que têm como objetivo “romper com entraves que inviabilizam 

o desenvolvimento da população negra brasileira” e, ainda, cumprir dispositivos 

legais estabelecidos, além de “atender antigas reivindicações originárias de 

entidades do Movimento Negro”. Vale lembrar aqui, que: 

As ações afirmativas definem-se como políticas públicas (e 
privadas), voltadas à concretização do princípio constitucional da 
igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação 
racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição 
física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser 
simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos e 
passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo 
Estado e pela sociedade (Gomes, 2002, p. 128-129). 

 

 
Em face do exposto é possível considerar que as entidades do Movimento 

Negro têm desempenhado papel relevante na desmistificação do mito da 

democracia racial, provocando, assim, mudanças na atitude governamental no 

que tange à criação de políticas específicas que possibilitem superar as 

desigualdades entre negros e brancos na sociedade brasileira.  

 

_______________________________ 
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O Capítulo II, a seguir, volta-se especificamente para a apresentação dos 

conceitos necessários para a compreensão dos diferentes aspectos envolvidos 

nas relações raciais e sua repercussão na educação. Com base na Antropologia e 

Sociologia, busca-se compreender os conceitos de raça, racismo, etnia e 

desigualdade social. Destacam-se, ainda no Capítulo II, a experiência do NEAB da 

UFSCar na formação de professores e algumas pesquisas sobre relações raciais 

e educação como a primeira intervenção realizada na rede pública de ensino do 

Estado de São Paulo na década de 1980.  
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CAPÍTULO II 
 
 
 

DEFINIÇÃO DE CONCEITOS E ESTUDOS REALIZADOS SOBRE 
RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO 

 
 
2.1 Raça, Racismo, Etnia e Desigualdade Social 
 
 

O conceito de raça, do ponto de vista etimológico, veio do italiano razza e 

significa espécie. Este conceito surge, primeiramente, nas Ciências Naturais, 

sobretudo, na zoologia e na botânica para classificar as espécies animais e 

vegetais. Posteriormente, passa a designar a descendência de um grupo de 

pessoas com características físicas em comum.  

Por ocasião dos séculos XVI e XVII, na França, este conceito passa a 

demarcar a distinção entre a nobreza local identificada com os francos de origem 

germânica e a plebe – com os gauleses – sem que houvesse diferenças biológicas 

entre os indivíduos dessas classes sociais. 

De acordo com Munanga (2004, p.18), no século XVIII os filósofos 

iluministas buscam uma explicação para recolocar o debate sobre quem eram os 

povos recém-descobertos no processo de expansão do mundo moderno. Desse 

modo, apropriam-se do conceito de raça presente nas Ciências Naturais para 

nomear esses novos povos, que seriam integrados à cultura européia como “raças 

diferentes”.  

Para tal finalidade, mediante critérios objetivos, baseados na diferença e na 

semelhança, a cor da pele torna-se, então, o elemento central na determinação do 

que se postulou chamar de “raças”, culminando, assim, na clássica divisão da 

espécie humana em “branca, negra e amarela”.  

Já no século XIX, acresce-se ao critério da “cor da pele” elementos 

morfológicos, dentre os quais, a forma do nariz, dos lábios, do queixo, do crânio, o 

ângulo facial para “aprimorar essa classificação”. 

A partir da descoberta de “marcadores genéticos no sangue humano”, no 
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século XX, a genética humana confirmou que certas doenças hereditárias e alguns 

componentes na hemoglobina são encontrados, significativamente, mais em 

algumas raças do que em outras, ratificando o conceito de raça. Paralelamente, o 

entrecruzamento concomitante de pesquisas nas Ciências Biológicas mostrou 

que: 

 
 [...] os patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes a 
uma mesma raça podem ser mais distantes que os pertencentes 
a raças diferentes; um marcador genético característico de uma 
raça pode, embora com menos incidência, ser encontrado em 
outra raça (Munanga, 2004, p. 21). 

 
 

Sendo assim, numa perspectiva científica, chegou-se à conclusão de que 

“raça” não se configura numa realidade biológica para explicar a diversidade 

humana, mas, sobretudo, constitui-se, apenas, num conceito. 

Segundo Guimarães (2003), o conceito de raça tem de ser analisado numa 

perspectiva sociológica, que abarca, prioritariamente, duas categorias: uma 

categoria analítica e, outra, nativa. Esta pertence ao mundo prático e possui um 

sentido histórico para um determinado grupo humano; aquela permite a análise de 

um determinado conjunto de fenômenos, que somente faz sentido no corpo de 

uma teoria.  

Assim, as raças na Sociologia “[...] são discursos sobre as origens de um 

grupo, que usam termos que remetem à transmissão de traços fisionômicos, 

qualidades morais, intelectuais, psicológicas, etc.” (Guimarães, 2003, p. 96, grifo 

meu). Portanto, os termos raça e racismo estão relacionados, à medida que o 

primeiro termo remete às pesquisas científicas que procuram definir grupos 

relativamente homogêneos, e o segundo trata de comparar as diversas raças, 

hierarquizando-as.    

Com base em Munanga (2004), o racismo consiste em uma “ideologia que 

designa a divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças” que, por 

sua vez, têm características físicas hereditárias semelhantes, interligadas por 

características psicológicas, morais, intelectuais, estéticas e situadas numa escala 

de valores de forma inferior. Portanto, o racismo constitui-se numa “crença de que 
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uma raça seja superior às outras” pelo estabelecimento de uma relação entre as 

características físicas e morais, físicas e intelectuais, físicas e culturais:  

 

O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no 
imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido 
pelos traços físicos. A raça, em sua concepção, é um grupo social 
com traços culturais, lingüísticos, religiosos etc, que ele considera 
naturalmente inferiores aos do grupo ao qual ele pertence 
(Munanga, 2004, p. 24). 
  

 
A partir dos anos 1970, os avanços nas Ciências Biológicas comprovam a 

inexistência de raças numa vertente biológica, contribuindo para que houvesse o 

deslocamento do eixo central do racismo – biologizado – para qualquer atitude de 

rejeição e de injustiça social. Assim, na contemporaneidade o racismo desvincula-

se do conceito de raça no sentido biológico estrito e passa a se engendrar na 

existência das diferenças culturais e identitárias entre grupos estereotipados, 

quais sejam: mulheres, jovens, homossexuais, pobres, negros, judeus, etc. 

 
Esta substituição não muda em nada a realidade do racismo, pois 
não destrói a relação hierarquizada entre culturas diferentes que é 
um dos componentes do racismo. Ou seja, o racismo hoje 
praticado nas sociedades contemporâneas não precisa mais do 
conceito de raça ou da variante biológica, ele se reformula com 
base em conceitos de etnia, diferença cultural ou identidade 
cultural, mas as vítimas de hoje são as mesmas de ontem e as 
raças de ontem são as etnias de hoje. O que mudou, na 
realidade, são os termos ou conceitos, mas o esquema ideológico 
que subentende a dominação e a exclusão ficou intacto 
(Munanga, 2004, p. 29, grifo meu). 

 
 

Outros estudiosos, como D’Adesky (2002), apontam o racismo como 

comportamento social presente na história da humanidade e que se manifesta de 

maneira individual e institucional. Na forma individual, o racismo impõe-se 

mediante atos discriminatórios cometidos entre indivíduos, como a violência. Já a 

forma institucional do racismo abarca práticas discriminatórias sistemáticas do 

Estado, ou com seu apoio indireto, isto é, manifestam-se, prioritariamente, pelo 

isolamento dos negros em bairros, escolas e empregos específicos, por exemplo. 

Também este pode se manifestar pela representação do negro e outros grupos 
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que vivem uma história de exclusão, de maneira equivocada. 

Nos estudos das relações raciais, um conceito importante a considerar é o 

de etnia que contempla aspectos sócio-cultural, histórico e psicológico, em 

contraposição ao de raça que é da ordem morfo-biológica.  

Dentre os termos relacionados ao estudo das relações raciais, destaca-se o 

conceito de etnia que, como alerta Munanga (2004), mesmo um conjunto 

populacional denominado de raça branca, negra e amarela pode abarcar 

diferentes etnias. Logo a etnia está relacionada a uma ancestralidade comum, a 

fatores lingüísticos, à religião, à cultura, e ao espaço geográfico compartilhados 

entre indivíduos. Portanto, para o autor, o racismo se reformula na 

contemporaneidade mediante conceitos de etnia, diferença cultural, identidade 

cultural, mantendo intactos ideários de dominação e de exclusão social. 

Em decorrência do conceito de etnia ser manipulado por racistas e anti-

racistas, o autor sugere a utilização dos conceitos ‘negros‘ e ‘brancos’, ou ainda 

‘população negra’ e ‘população branca’ por representar um conjunto de indivíduos 

que conservam em comum alguns traços do patrimônio genético hereditário.  

 É importante observar que Munanga (2004) chama de vícios da ideologia 

racista o uso de conceitos como cultura negra e branca, ou etnia negra, que tem 

sua origem na correlação entre raça e cultura, sem considerar particularidades 

históricas, culturais, religiosas, sociais, regionais da população negra, quanto da 

população branca. Como conseqüência, construir a identidade cultural e política 

requer reconhecimento dessa pluralidade entre negros, brancos, amarelos, 

indígenas, “todos tomados como sujeitos históricos e culturais e não como sujeitos 

biológicos ou raciais”.  
 Alguns estudos, sobre a mobilidade ocupacional intergeracional, apontam 

que processos discriminatórios cumulativos são convertidos em diferenças para a 

população negra. Dentre esses estudos, destaco de forma sucinta Hasenbalg 

(2003) que mostra as variações da pobreza no Brasil entre 1977 a 1999, período 

marcado pelo declínio do sistema de produção em massa, que culminou com 

índices alarmantes de desemprego e de precarização das condições de trabalho 

para a população em geral.  
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Segundo dados da pesquisa, ocorrem oscilações no percentual de pobres 

no país que em 1981 era de 43,2%; em 1983 de 51,1%; cai para 28,2% em 1986, 

devido o Plano Cruzado; de 43,8% em 1990; entre 1993 e 1995 de 41,7% para 

33,9%, resultado do Plano Real. O autor, para compor um perfil sociodemográfico 

da pobreza, utiliza dados da PNAD de 1999 a partir de três dimensões, ou seja, 

distribuição de pobres geograficamente,  proporção de pobres nessas regiões, e 

distância entre rendimento médio dos pobres e a linha da pobreza. 

De acordo com Hasenbalg (2003), a incidência de pobreza em domicílios 

chefiados por negros é duas vezes superior aos domicílios chefiados por pessoas 

brancas, quase metade dos domicílios chefiados por negros está localizada nas 

duas regiões mais pobres – Nordeste e Norte, em contraposição aos domicílios 

que são chefiados por pessoas brancas, localizados nas regiões Sudeste e Sul, 

portanto, mais ricas do país. 

Outro aspecto presente na pesquisa refere-se ao fato de que a pobreza se 

apresenta de forma mais contundente em 59% dos domicílios em que os chefes 

de família possuem até três anos de estudo, e esse índice cai para 7,5% nos 

domicílios chefiados por pessoas com nove anos ou mais de escolaridade. 

Portanto, a questão educacional está diretamente imbricada com a produção da 

desigualdade social por se apresentar como barreira de inserção nos empregos 

existentes do segmento formal para as pessoas com baixa escolaridade. 

Para compreender esses processos de exclusão, as reflexões de François 

Dubet, sociólogo francês cujo campo de pesquisa empírico é a França, com suas 

instituições, seu sistema político e seus problemas sociais, são especialmente 

valiosas. Apesar de se referirem à realidade social francesa, os estudos de Dubet 

podem ajudar a entender problemas da sociedade brasileira porque, como diz 

Wautier (2003) – uma estudiosa desse autor – numerosos problemas e práticas 

sociais atuais se assemelham nas duas sociedades: violência, racismo, gênero, 

crise sindical, mídia, vida política, movimentos sociais, mesmo que estejam 

vinculados com realidades diferentes. Num caso como no outro, diz a autora, são 

as respostas que diferem, já que, afinal, segundo Dubet (1994) “[...] a sociedade é 

o que fazem dela os atores individuais e coletivos”. 
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Para Wautier, toda a reflexão feita por Dubet constitui tentativa de 

responder à pergunta: "Em que sociedade vivemos?". Seus estudos nos fornecem 

um quadro teórico e uma grade de análise da sociedade centrada sobre dois 

eixos: a ação social e a subjetividade. A experiência social é a atividade, o 

trabalho pelo qual o indivíduo pode construir uma identidade social, quando 

articula as diversas lógicas de ação nas quais ele está engajado.  

Por isso, para Dubet (2003), conceitos como desigualdade, pobreza, 

injustiça, violência, drogas, e racismo, mudaram na sociedade atual. Antes eram 

vinculados às condições de trabalho (ou falta de trabalho), hoje se fala de "novos 

pobres, novas desigualdades e novas categorias de excluídos emergem: 

imigrados, mulheres, deficientes”. A exclusão não é mais apenas o efeito da 

"crise" econômica.  

Para esse autor, há que se analisar e compreender não só os mecanismos 

da exclusão, mas também a experiência e o percurso dos excluídos. É preciso, diz 

Dubet, analisar a exclusão em termos de relações sociais, ou seja, definir 

sociologicamente os grupos excluídos pela natureza de seus vínculos com o 

conjunto da sociedade. Assim, a exclusão é um mecanismo que atinge não só os 

pobres, mas ameaça também outras camadas sociais, em particular as camadas 

mais frágeis das classes médias: “[...] a exclusão não designa uma categoria 

social precisa, mas uma situação compartilhada em graus diferentes, já que não é 

necessário acumular todas as desvantagens para sentir-se excluído” (Dubet, 

2003, p. 174).  

Portanto, os processos econômicos regulados pela lógica capitalista 

geraram novas formas de ordenamento social nas quais as desigualdades 

passaram a ter outras conotações. Dubet descreve em seu texto sobre 

“desigualdades multiplicadas” como, na sociedade democrática moderna, os 

indivíduos são considerados “potencialmente cada vez mais iguais”, e suas 

“desigualdades reais tornam-se desvinculadas de uma herança e de uma estrutura 

social desigual”. 
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2.2 Pesquisas na área de formação de educadores e relações 
raciais 

 
 

Na atualidade, muitas abordagens epistemológicas têm possibilitado 

construir uma visão sobre formação de educadores centrada em novos espaços 

pedagógicos, desencadeadores de valores e comportamentos humanos capazes 

de responder às especificidades e pluralidades das identidades brasileiras em face 

de uma sociedade cada vez mais complexa. 

Dentre esses estudos, a análise de André (2004) destaca a contribuição 

dos estudos da Fundação Carlos Chagas durante quatro décadas na área de 

formação de educadores. Na composição da análise, expõe que a atuação da 

Fundação está centrada, nesse período, sobretudo, em três eixos principais, isto 

é, produção de conhecimentos novos, avaliação de programas e políticas de 

formação, e proposição de programas de formação. 

Para a autora, as pesquisas que marcaram a década de 1970 estão em 

congruência com o contexto político – ditadura militar – no qual a psicologia 

experimental direcionava “grande parte das proposições pedagógicas” (André, 

2004, p.208). Nos anos 1980, o contexto educacional brasileiro acena para a 

democratização da escola e as pesquisas deste período criticam o tecnicismo, que 

marcou a década anterior.  

 Neste período, vale destacar a pesquisa Pensamento e Linguagem – 

programa de aperfeiçoamento para professoras das primeiras séries (Poppovic et 

al., 1981) por se tratar de um programa que ajuda a refletir na análise do 

Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade. Como dado 

importante, em Pensamento e Linguagem há a preocupação em controlar 

diferentes variantes do processo formativo como: professoras formadas e leigas; 

professoras provenientes das zonas rurais e urbanas; e tempo limitado para 

contemplar aspectos cognitivos e afetivos da formação. 

 Nesta pesquisa, ainda, o conteúdo do material didático foi elaborado em 

torno de três eixos: do que existe no contexto escolar como “a realidade da 

escola, da professora, dos alunos”; o que saber, no qual predominou 
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conhecimentos necessários para haver intervenção na realidade “linguagem, 

autoconceito, alfabetização, pensamento”; e o que fazer – “as soluções e modelo 

de atuação” (André, 2004, p.210).  

Outro aspecto desse programa a destacar é o método de avaliação do 

programa no qual ocorreu o estudo de caso de 4 escolas, aplicação de testes 

antes e depois do programa, treinamento, reunião de avaliação com os 

educadores participantes e, por fim, observação das aulas. Posteriormente, o 

programa também foi testado na Universidade de São Paulo com estudantes de 

pedagogia e em outros estados da federação.  

 Os estudos da Fundação Carlos Chagas, na década de 1990, são 

marcados pela emergência de novas tecnologias que imprimem mudanças nas 

relações de trabalho, configurando um contexto social desalentador com índices 

alarmantes de pessoas desempregadas, violência urbana e de exclusão social. 

Portanto, deste período, destaco duas contribuições na área de formação de 

educadores: a primeira trata-se de uma análise de programas de educação 

continuada em parceria com universidades públicas; a segunda aponta uma nova 

tendência, no final dos anos 1990, na formação de professores – a étnico-racial. 

Com relação à primeira pesquisa em destaque do período acima, 

Formação contínua de professores: parceria universidade e rede estadual de 

ensino, Ângela Maria Martins (1996) aborda a parceria SEESP e universidade 

firmada em 1993 como iniciativa na formação contínua de professores. É uma 

interessante marca deste estudo o fato da SEESP utilizar o serviço oferecido pelas 

universidades, sobretudo públicas, na formação dos educadores de sua rede de 

ensino.  

A Fundação Carlos Chagas, para avaliar os resultados de tal parceria, 

como metodologia, analisou 33 cursos de capacitação e o perfil de 1236 

participantes a partir da ficha de inscrição. Posteriormente, foi observado o índice 

de aproveitamento das atividades pelos educadores, mediante relatórios 

elaborados por cinco participantes de cada programa, e confrontados com as 

considerações dos coordenadores da formação nas universidades. Finalmente, a 

avaliação revelou “problemas na estruturação do convênio, na concepção de 
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formação contínua e na implementação do projeto” (André, 2004, p.215), por outro 

lado, reverberou a importância de parcerias com universidades na formação de 

professores. 

Ainda, na década de 1990, destaco a segunda pesquisa, realizada por 

Regina Pahim Pinto – Diferenças étnico-raciais e formação do professor – que, a 

partir de livros didáticos de diferentes disciplinas e da análise do conteúdo da 

Revista Escola entre 1986 e 1996, buscou investigar até que ponto os cursos de 

magistério, com bases nesses materiais, proporcionavam aos alunos refletir sobre 

diferenças étnico-raciais e seus desdobramentos no cotidiano da escola. Como 

resultado, concluiu-se que as questões étnico-raciais apareciam de forma 

incipiente nesses materiais, e que tais lacunas na formação de professores 

poderiam ser sanadas à medida que esses cursos direcionassem as disciplinas 

existentes para contemplar essa questão. 

Como desafio na formação de educadores, as pesquisas da Fundação 

Carlos Chagas na última década – anos 2000 – apontam como principal tarefa 

abranger o discurso que emana dos diferentes sujeitos socioculturais, articulando 

“o individual e o coletivo, igualdade e diferença, quantidade e qualidade, cognição 

e afeto, micro e macro” (André, 2004, p.217). Portanto, essa revisão de estudos 

feita pela autora reforça a necessidade de pesquisas acadêmicas, sobretudo, 

relacionadas à formação de professores com ênfase nas questões étnico-raciais. 

 Em consonância com esse balanço, é importante também citar o 

Diagnóstico sobre a Situação Educacional do Negro (Pretos e Pardos) do Estado 

de São Paulo elaborado em 1986 pela Fundação Carlos Chagas, num convênio 

com a SEESP, contando com a mediação do CPDCNSP. Por meio da correlação 

de algumas variantes como acesso dos pobres e permanência no ensino, este 

Diagnóstico contribuiu para desvelar os mecanismos que reproduzem as 

desigualdades raciais, nas escolas públicas do Estado, e anunciar que as escolas 

de pior qualidade atendiam mais os alunos negros, portanto, produziam o 

insucesso escolar. 

 Após esta constatação, surge no campo de estudos das relações raciais e 

educação um fenômeno que agregaria pesquisadores, militantes e pesquisadores-
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militantes ligados ao Movimento Negro, estabelecendo a perspectiva de que o 

lugar do pesquisador não é exclusivamente o da academia ou dos centros de 

pesquisas, mas que também essas organizações podiam se constituir em lócus de 

produção de conhecimento.  

 Nessa direção, surge a parceria Fundação Carlos Chagas e CPDCNSP, 

financiada pela Fundação Ford, com a finalidade de aprofundar estudos sobre 

relações raciais e propor encaminhamentos no combate à discriminação racial. 

Dentre esses estudos, destaca-se a pesquisa Raça e Educação Infantil (1991), 

coordenada por Fúlvia Rosemberg, ao revelar que o preconceito racial para as 

crianças negras está presente bem antes da etapa de escolarização formal, e que 

a baixa qualidade dos serviços prestados nas creches, sobretudo públicas, dava-

se inclusive pela pouca ou nenhuma qualificação dos educadores. 

 Pela relevância da educação infantil como primeira etapa da educação 

básica, um  estudo demonstra como ocorre o processo de socialização das 

crianças quanto ao fator étnico mediante a relação professor-aluno, aluno-

professor e aluno-aluno.  

Esta pesquisa ratifica que as relações interpessoais dentro do contexto 

escolar favorecem “comportamentos e atitudes preconceituosas e discriminatórias 

contra os negros” (Cavalleiro, 2000, p.97), num espaço que deveria ser destinado 

para a realização do ser humano. A autora também expõe que a escola promove 

oportunidades diferenciadas para alunos brancos e negros, sustentada pelo 

preconceito e discriminação que emana da sociedade e que se resvala para o 

interior da escola.   

Cabe acrescentar outros estudos que analisam a produção acadêmica 

específica sobre questões raciais como a de Oliveira (2001) que relata a 

experiência de um grupo de professores do ensino fundamental com base num 

projeto de formação, fundamentado na diversidade cultural e na elaboração de 

materiais didáticos para o enfrentamento do preconceito racial.  

A pesquisa trata de um projeto desenvolvido entre alunos e professores de 

três escolas da rede pública de ensino que, baseados num conjunto de dados 

extraídos de diferentes fontes como entrevistas, depoimentos, questionários, 
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cartazes, apresentação de peça teatral, vídeo, redações e observações 

registradas, elaboraram alguns materiais didáticos para o trato pedagógico de 

questões raciais. 

 
Enfrentar as desigualdades e saber orientar os alunos para o 
respeito às diferenças étnicas são algumas das funções que os 
professores devem acrescentar a sua experiência de ensinar. Mas 
são poucas as tendências ou propostas pedagógicas que têm a 
preocupação de formar docentes para compreender a diversidade 
cultural e lidar com ela de forma que as denominadas minorias 
étnicas tenham a oportunidade de ver contemplados os seus 
valores culturais (Oliveira, 2001, p. 71). 
 

 
De acordo com a autora, embora a pesquisa apresente aspectos positivos 

de como superar a falta de conhecimento e de material didático sobre a questão 

étnico-racial, ainda, esses esforços tornam-se incipientes diante das lacunas 

deixadas pelo currículo de formação inicial dos professores. Ressalta, ainda, que 

um longo caminho tem de ser percorrido para que os sujeitos da pesquisa possam 

intervir, nesta questão, pela produção de conhecimentos teóricos, metodológicos, 

cognitivos e afetivos. Por outro lado, considera que “aquelas professoras deram o 

primeiro passo rumo à construção do conhecimento para a superação do 

preconceito” (Oliveira, 2001, p. 136). 

Com outra perspectiva, a pesquisa de Lopes (2002), baseada nas 

representações sociais e na memória como forma de produção cultural em 

diferentes espaços de um bairro com grande contingente de moradores negros, 

aponta que as interações que ocorrem na escola deste bairro anulam as 

experiências trazidas pelas crianças para o universo intra-escolar. 

 Ao descrever suas impressões sobre o cotidiano da escola, o autor 

observa como falha no processo de formação dos professores a falta de 

“instrumentos necessários e condições de se analisarem como indivíduos situados 

entre interesses e valores sociais” (Lopes, 2002, p.151), que, portanto, ajudam a 

compor com o conhecimento teórico, metodológico e da experiência profissional 

um modelo de prática docente.  
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Uma pesquisa realizada por Schützer (2003) sobre cursos de formação, 

ministrados pelo NEAB da UFSCar, revela que os docentes da educação básica 

possuem pouco ou nenhum preparo acadêmico para lidar com as questões 

raciais em sala de aula, bem como não sabem de que forma agir frente às 

situações preconceituosas que surgem entre os estudantes. Para realizar a 

pesquisa, a autora parte de informações obtidas com professores que participaram 

de cursos promovidos pelo NEAB nos anos de 1991, 1998, 1999 e 2000, 

agrupando-as em três grandes grupos: o trabalho docente antes dos cursos, 

repercussões dos cursos sobre a vida profissional e pessoal e, finalmente, 

instigação de novos conhecimentos sobre a temática. 

A autora explicita, em ‘trabalho docente antes dos cursos’, como os agentes 

envolvidos no processo formativo lidavam com as questões raciais em situações 

do cotidiano escolar, como na sala de aula, com base nos eixos: trabalhava as 

questões raciais com facilidade; trabalhava as questões raciais com dificuldade; e 

não trabalhava as questões raciais. 

As ‘repercussões dos cursos sobre a vida profissional e pessoal’ revelam a 

abrangência destes cursos por meio dos referenciais teóricos utilizados, na troca 

de experiências entre os participantes, nos trabalhos desenvolvidos com a 

comunidade e alunos. Portanto, essas repercussões evidenciam que os cursos de 

formação, promovidos pelo NEAB, redimensionaram a vida dos docentes em 

diversos aspectos como no reconhecimento e desconstrução do próprio 

preconceito, na educação dos filhos, bem como na busca de identidade e preparo 

para a luta contra o preconceito racial.    

     Como etapa final, em ‘instigação de novos conhecimentos sobre a 

temática’, mostra que, após o processo de formação, os professores continuaram 

a buscar novos referenciais sobre as questões raciais a partir da ampliação e 

aprofundamento dos conhecimentos ou, ainda, pela expectativa quanto a futuros 

cursos promovidos pelo NEAB. 

Para Schützer (2003), os cursos oferecidos pelo NEAB vêm preenchendo 

lacunas na formação dos profissionais de educação mediante uma proposta de 

trabalho diferenciada em que as dimensões da vida profissional e pessoal dos 
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professores, como já enunciadas por Lopes (2002), se interseccionam, 

possibilitando-os assim adotar uma nova postura em relação à questão racial. 

Em suas palavras: 

 
O NEAB há doze anos vem investindo na formação de 
professores seja de educação infantil, ensino fundamental, médio 
e educação de jovens e adultos (supletivo), das redes municipal e 
estadual, por meio de cursos, baseando-se no princípio da 
desconstrução de preconceitos e formação acadêmica, tendo 
como objetivo subsidiar o trabalho pedagógico, capacitando 
professores em exercício, para que: promovam a educação das 
relações entre grupos raciais; organizem programas e materiais 
de ensino que valorizem o diálogo entre diferentes culturas 
(Schützer, 2003,  p.133). 

 
 
Nos estudos realizados sobre o preconceito étnico, deve-se destacar ainda 

a pesquisa de Nascimento (2004), baseado em de dezenove dissertações, teses 

de doutorado e de livre-docência, analisa como essas pesquisas versam sobre o 

enfoque, o método, o referencial teórico e, ainda, trazem respostas no tocante à 

superação do preconceito. 

De acordo com Nascimento (2004), o enfoque dado nessas pesquisas 

sobre o tema negro e educação aborda autoconceito, descrição e avaliação de 

experiência, o negro nas disciplinas escolares, preconceito na escola, relações 

entre comunidade negra e escola, e relações étnicas na escola.  

Com relação ao método, quinze pesquisas utilizam uma metodologia 

qualitativa, e apenas quatro de um total de dezenove, na descrição dos dados, 

abrangem aspectos quantitativos.  

O autor aponta ainda algumas fragilidades no uso do referencial teórico 

como, por exemplo, em dez pesquisas não há especificação de um autor ou teoria 

de base, bem como constata por meio da amostra que quatro, dentre as 

pesquisas, não apresentam posição quanto ao uso dos termos raça ou etnia, 

enquanto quinze buscam definir o uso destes termos. Observa também que o 

conceito de preconceito consta em todas as pesquisas da amostra, mas somente 

oito procuram conceituá-lo.  
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Segundo o autor, os referenciais teóricos adotados nas pesquisas não 

trazem conceitos de Freud e Adorno, que estabelecem articulação “entre 

mecanismos psíquicos e sociais na formação do pensamento preconceituoso”. 

Portanto, faz-se necessário desenvolver pesquisas sobre a existência de uma 

cultura afro-brasileira que possa representar resistência ao preconceito. 

(Nascimento, 2004, p. 81). 

Em se tratando das propostas e resultados, o autor constata que, na 

amostra, três pesquisas apresentam propostas diretas que visam fornecer uma 

forma objetiva de superar o preconceito. Por outro lado, dezesseis pesquisas 

fornecem uma proposta indireta no enfrentamento dessas questões. 

As pesquisas que elaboram uma proposta direta de intervenção apontam 

modificações focadas no currículo, na formação do professor e na escola. Com 

relação ao currículo, as pesquisas que destacam essa perspectiva expõem seus 

dados, revelando que o currículo é um campo de força relacional, no qual ocorre o 

silenciamento do negro no desenvolvimento de atividades, de conteúdos, e  na 

atuação do professor, até mesmo com a colaboração de materiais como livros 

didáticos.  

No que se refere à formação do professor para o enfrentamento do 

preconceito, duas vertentes são destacadas: uma centrada na atuação do 

professor, e outra nos fatores que condicionam a atuação do professor. A primeira 

aponta que, além de reconhecer o racismo e suas ações correlatas, o professor 

tem de estar atento às relações de poder que entrecruzam o contexto escolar e 

imprimem formas assimétricas de tratamento entre os alunos. A segunda vertente 

destaca a importância das experiências concretas vivenciadas por professores e 

alunos no âmbito escolar para consolidar um currículo multicultural.  

Outro aspecto também observado relaciona-se à falta de formação dos 

professores sobre preconceito. Em decorrência deste despreparo, os professores 

não se dão conta da necessidade de trabalhar com a idéia e as manifestações de 

todo tipo de preconceito na escola (Nascimento, 2004, p.69).  
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Nas palavras do autor: 

  
[...] No que se diz respeito ao docente, embora as pesquisas 
apontem à insuficiência na sua formação, há necessidade, em se 
tratando do preconceito étnico, do desenvolvimento de pesquisas 
que apontem para uma formação no sentido da auto-reflexão 
crítica (Nascimento, 2004, p. 82). 
 

 
 Portanto, este estudo realizado com base na Teoria Crítica evidencia que 

uma formação centrada na superação do preconceito não diz respeito somente às 

minorias, neste caso, os negros, mas, sobretudo, deve interessar a todos porque a 

formação inibe a formação do pensamento preconceituoso e, por conseqüência, 

sua inexistência “[...] libera a vítima do preconceito e com ela todos os indivíduos” 

(Nascimento, 2004). 

 

 

2.3 Relações raciais na escola: a primeira experiência de 

intervenção na rede pública estadual de ensino 

 

  
Em decorrência da abertura política no país, na década de 1980, após 

regime militar, alguns estados da federação começaram a adotar medidas para 

atender reivindicações de entidades sociais como, por exemplo, do Movimento 

Negro com a criação de instrumentos legais como o Decreto nº. 22.184, de 11 de 

maio de 1984, que cria o CPDCN no Estado de São Paulo.  

Neste contexto, o CPDCNSP passa a ser o principal canal entre as 

reivindicações do Movimento e o Estado, tendo como objetivo específico propor 

estudos sobre a condição socioeconômica da população negra, bem como 

aumentar a participação dentro do Estado desse segmento populacional pela 

defesa de seus direitos.   

De acordo com Oliveira (1992), para expandir a representação da 

Secretaria da Educação junto ao CPDCNSP, formou-se, primeiramente, uma 

Comissão de Educação com dois membros indicados pelo Secretário da 
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Educação. Posteriormente, também, passaram a integrar a Comissão professores 

com o antigo 2º grau, superior e poucos pós-graduandos. Entretanto, dentre os 

membros não havia especialistas em educação ou relações raciais, fato que 

tornava, muitas vezes, os debates improdutivos na Comissão. 

 Para dirimir divergências entre membros da Comissão de Educação e de 

órgãos centrais da Secretaria, e viabilizar os programas sugeridos pelo 

CPDCNSP, o Secretário designou um membro da Comissão para assessorá-lo no 

gabinete. Após essa designação, a Comissão passou a lograr mais prestígio junto 

à Secretaria, conseguindo aprovar alguns projetos como o “Salve 13 de Maio?” e, 

ainda, criar o Grupo de Trabalho para Assuntos Afro-Brasileiros (GTAAB). 

Em virtude dessas ações, por meio da Resolução 267, de 15 de outubro de 

1986, criou-se o GTAAB para subsidiar a Comissão e, por conseqüência, o 

CPDCNSP na formulação de uma política de erradicação do preconceito racial no 

sistema educacional. Entretanto, em decorrência de vários problemas do GTAAB 

como embates internos, pouca expressividade em espaços políticos e, ainda, falta 

de condições objetivas de trabalho como verbas insuficientes, espaço físico 

inadequado, equipe técnica pequena, em 1990 as atividades do Grupo foram 

encerradas. 

Com a ampliação de atuação da Comissão de Educação dentro da 

Secretaria da Educação, surgiu o Projeto “Salve 13 de Maio?”, sendo a primeira 

experiência de intervenção sobre relações raciais do Movimento Negro no 

programa oficial da Secretaria da Educação. A proposta inicial do Projeto “Salve 

13 de Maio?” visava deflagrar o debate sobre relações raciais, no âmbito escolar, 

pela recontextualização do 13 de maio – Lei Áurea de 1888 que declarou extinta a 

escravidão no Brasil –  como dia de debate e denúncia contra múltiplas formas de 

racismo e preconceito que afetam a população negra. 

 
Por ter sede em diversos estados, as propostas do MNU 
tornaram-se de âmbito nacional. Seus militantes aprofundaram a 
reflexão sobre alguns temas vitais para a sobrevivência da 
população negra. E a educação, tema tradicional das 
reivindicações em outros momentos, reapareceu como um dos 
temas principais. Duas propostas políticas nortearam as 
discussões nesta área: a) reavaliação do papel do negro na 
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história do Brasil e; b) a introdução da história da África nos 
currículos escolares”. Dentro da primeira proposta, era 
consenso, entre os militantes, rediscutir o dia 13 de maio – dia da 
abolição da escravatura – e introduzir no calendário escolar a 
comemoração do dia 20 de novembro – dia da morte de Zumbi, 
líder negro (Oliveira, 1992, p.18, grifo meu). 
 
 

Para reforçar a implementação desse projeto na rede de ensino, o 

Secretário pela Resolução 95, de 30 de abril de 1986, instituiu a data 13 de maio 

como espaço de reflexão e de denúncia contra o racismo na comunidade escolar. 

Também por meio desta Resolução, as escolas receberam orientação para 

elaborar o debate como, por exemplo, indicação de programas televisivos, mesa-

redonda sobre a temática discriminação, realização de atividades no espaço 

escolar com base em palestras e entrevistas com integrantes do Movimento 

Negro, pesquisa de opinião, análise de textos didáticos, dramatização, etc. 

 Além dos instrumentos legais como a Resolução 95, o Projeto contou com o 

apoio de diferentes organismos sociais para divulgação como TV Cultura, com a 

publicação do jornal “Salve 13 de Maio?”, que divulgava artigos, bibliografias, 

endereços de entidades do Movimento, e propostas de atividades para as escolas 

de toda rede estadual. Houve adesão de escolas municipais, particulares, 

inclusive de universidades, solicitando o material da Secretaria da Educação para 

realizarem atividades com seus alunos. 

 Com a efervescência do Projeto “Salve 13 de Maio?”, as escolas 

começaram a dar retorno para a Comissão de Educação sobre as atividades 

desenvolvidas com o alunado da rede. Com base nesse retorno, detectou-se que, 

embora se objetivasse realizar uma releitura da contribuição do negro para a 

sociedade brasileira, o que de fato se concretizou, em muitas escolas, eram 

atividades ultrajantes para as crianças negras.  

 Dentre a programação desenvolvida pelas escolas, a autora descreve a 

interpretação de uma canção em que o racismo se concretiza de forma aberta por 

meio do discurso.  
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“Eu tenho um negrinho 
De cor de carvão 
Por esse negrinho 
Eu tenho paixão 
Tem o cabelo todo arrepiado 
Cada fio um piolho pendurado 
Ai que me importa, que falem de mim  
Gosto do negrinho mesmo assim 
Tem um nariz que parece uma batata 
Cada buraco, cabe um rato [...]”  (Oliveira, 1992, p. 53). 

 
 

Com essa constatação, a Comissão de Educação reorganizou a 

metodologia de trabalho e do conteúdo veiculado no jornal “Salve 13 de Maio?”, 

direcionando a produção textual de acordo com a organização dos ciclos, na 

época séries escolares. Sendo assim, para os alunos de 3ª e 4ª apresentou-se a 

composição populacional brasileira com seus aspectos étnicos; de 5ª e 6ª séries 

apresentou-se como o racismo se manifesta em situações cotidianas; de 7ª e 8ª 

séries discutiu-se sobre a difícil aceitação dos negros em atividades intelectuais; 

de 2º grau – atual ensino médio – refletiu-se sobre aspectos históricos, sócio-

econômicos, culturais e psicológicos do racismo no Brasil. 

Assim, essa Dissertação de Mestrado, destaca que, dentro do processo de 

avaliação do Projeto, o Movimento Negro considerou alguns aspectos positivos, 

como a inserção do debate das relações raciais na escola e a reversão do dia 13 

de Maio como data comemorativa, para um dia de denúncia e debate contra o 

racismo. Contudo, afirma não saber se essa “[...] intervenção conseguiu, de algum 

modo, atenuar a discriminação dentro da escola”, mas constata por intermédio dos 

relatórios obtidos com os sujeitos envolvidos – direção, alunos e professores – no 

projeto ‘Salve 13 de Maio?’ “[...] a existência do racismo nas escolas” (Oliveira, 

1992, p.123).  

A autora afirma que, durante o desenvolvimento do Projeto “Salve 13 de 

Maio?”, buscou-se orientar o professor sobre a realidade das desigualdades 

sociorraciais brasileiras, entretanto, a falta de formação do professor da rede 

estadual de ensino em lidar com a temática não se constituiu no único fator 

impeditivo no combate às diversas formas discriminatórias presentes no cotidiano 

escolar. Mas que “[...] o argumento do despreparo para lidar com as crianças 
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negras, em sala de aula, acaba por tentar camuflar as impossibilidades dos 

professores em estabelecerem novas relações de poder, mantendo inalterados 

suas visões de mundo e seu status racial [...]” (Oliveira, 1992, p.131). 

Como última fase do Projeto, no ano de 1988, o jornal “Salve 13 de Maio?” 

tornou-se uma revista de grande tiragem, que publicava artigos de historiadores e 

de professores de escolas públicas militantes do Movimento Negro.  

Essa experiência de intervenção traz uma importante contribuição para nós, 

profissionais da educação básica, em face da Lei nº. 10.639/03, sobretudo aos 

formuladores de política pública no setor educacional. Resgatar aspectos 

importantes desta intervenção como, por exemplo, a criação do GTAAB, a tiragem 

do jornal e da revista “Salve 13 de Maio?”, e reaplicá-los como alternativa para 

subsidiar os professores, quer sejam da rede estadual de ensino do Estado de 

São Paulo, quer de outras localidades da federação, que não receberam na 

universidade formação para o trato étnico-racial pode ser uma alternativa, mesmo 

que incipiente, no combate às práticas discriminatórias dentro e fora do âmbito 

escolar. 

No Capítulo III, apresentado a seguir, busca-se caracterizar as diferentes 

definições utilizadas para o termo formação de professores e, ainda, descrever 

como uma perspectiva multicultural, tanto na formação inicial e continuada de 

professores, quanto na concepção e na organização do currículo, pode auxiliar na 

reflexão sobre o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.   
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CAPÍTULO III 
 
 
 

MULTICULTURALISMO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 
CURRÍCULO 

 
 
3.1 Formação Inicial e Continuada de Professores 
 
 

Proporcionar uma educação para romper com a reprodução de práticas 

discriminatórias e racistas é o desafio posto a todos os educadores, além de 

expressar o comprometimento de uma escola centrada no respeito à diversidade.  

Antes de tudo, há que se considerar aqui que a formação de professores 

para a temática étnico-racial tem de estar atenta aos elementos constitutivos da 

subjetividade destes atores, até muito recentemente, segundo Nóvoa (1997), 

considerados como irrelevantes na perspectiva dos processos educativos formais.  

Entretanto, é preciso considerar também que os processos de formação de 

professores atuais têm seguido, segundo Torres (1998), um itinerário que ora 

prima por um modelo centrado na formação inicial (teórico), ora por um modelo 

fundamentado na experiência profissional (em serviço). 

Nesse sentido, há que se reconhecer, ainda, que os sistemas educacionais 

e as políticas voltadas para a formação de professores na América Latina 

têm sofrido grande influência de organismos internacionais, dentre os quais figura 

o Banco Mundial – responsável pelo financiamento de inúmeras iniciativas 

relacionadas a projetos de formação continuada de professores. Essas 

considerações iniciais estão presentes em texto elaborado por Torres (1998), 

voltado para análise de iniciativas e para a denúncia de que a formação 

continuada dos professores tem sido privilegiada, em detrimento das condições 

necessárias para uma boa formação inicial.  

Segundo a autora, para promover um sistema de ensino descentralizado, 

as políticas educacionais adotadas pelo Banco Mundial, em diversos países, 

baseiam-se em “[...] métodos de análise econômica, como taxa de retorno de 
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investimentos em que predomina a relação custo-benefício” (Torres, 1998). 

Entende a autora por “sistema educacional descentralizado” um conjunto de “[...] 

procedimentos que otimizam os insumos educativos, e os financiam com recursos 

realocados de outros segmentos educacionais [...]” como, por exemplo, do ensino 

superior. 

As tendências contemporâneas de formação docente, enunciadas por 

Torres (1998), atendem ao padrão adotado pelas políticas educativas reguladas 

pelo Banco Mundial, no qual impera um “modelo de educação binário e estanque”.  

No cenário educacional, este modelo agrega velhas e novas tensões que 

definem estratégias para conjugar os recursos disponíveis entre salários versus 

capacitação, conhecimento do professor versus aprendizagem do aluno, 

professores versus tecnologia educativa, educação presencial versus educação à 

distância, gestão administrativa versus gestão pedagógica, necessidades dos 

professores versus necessidades do currículo e da reforma educativa e, 

finalmente, a oposição que toca diretamente à temática aqui sob análise: formação 

inicial versus formação em serviço dos profissionais do ensino. 

Segundo essas tendências, a formação docente segue duas linhas distintas 

– a formação inicial e a formação em serviço.  Com base em estudos realizados 

pelo Banco Mundial, segundo a autora, “[...] a capacitação em serviço rende mais 

com menos dinheiro” (Torres, 1998, p.176) por contemplar um número grande de 

professores participantes durante o processo formativo, sem demandar mudanças 

estruturais significativas na execução destes cursos. Por outro lado, a formação 

inicial segue postulados tradicionais das instituições de ensino superior, regulados 

pelo Conselho Nacional de Educação, o que implicaria discussões, debates, 

reformas e, portanto, investimentos.  

Com o intuito específico de “[...] diminuir os índices de evasão e de 

permanência nos ciclos escolares”, os cursos de formação continuada têm sido, 

comumente, organizados para “[...] instrumentalizar os professores para ampliar o 

rendimento escolar de seus alunos, em detrimento do reconhecimento das 

limitações sociais e culturais impostas à profissão docente” (Torres, 1998, p.178).  
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Segundo Nóvoa (1997), a formação continuada de professores pode, 

entretanto, configurar o estatuto de uma profissionalidade docente por meio de 

uma cultura profissional e organizacional, na qual vigore, nesta última, a 

autonomia das instituições na tomada de decisões e, naquela, faça emergir do 

próprio professorado o enfoque de suas vivências como sujeito nos processos 

históricos e socioculturais, que advêm de dentro e fora da escola.  

Para desenvolver essa cultura profissional, segundo o autor, é necessário 

ter como referência dimensões coletivas de trabalho que valorizem processos de 

socialização inerentes à profissão docente, e incorporem saberes do professor 

como, por exemplo, trajetórias pessoais e profissionais.  

Em suas palavras: 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 
de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência  
(Nóvoa, 1997, p. 25, grifo do autor). 

 
 

O desenvolvimento de uma cultura organizacional na escola, ainda para o 

autor, depende da formação de professores centrada em demandas do domínio 

educativo global e restrito. Esses dois níveis – global e restrito – ajudam a compor 

um novo conceito de instituição escolar, que passa a reconhecer duas instâncias 

nas questões educativas: uma de cunho macro-estrutural como os sistemas de 

ensino e as entidades mantenedoras; e outra recortada pela elaboração de 

planos, projetos, seleção de conteúdos e métodos de ensino factível na dimensão 

escolar, ou no plano micro-estrutural. Por conseqüência, a formação de 

professores tem de estar integrada em um processo contínuo imerso no cotidiano 

destes atores mediante a troca de experiências entre escolas e instituições que 

desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. 

Para o autor,  

 
O território da formação é habitado por actores individuais e 
colectivos, constituindo uma construção humana e social, na qual 
os diferentes intervenientes possuem margens de autonomia na 
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condução dos seus projectos próprios. A formação contínua é 
uma oportunidade histórica para que se instaurem dispositivos de 
partenariado entre os diversos actores sociais, profissionais e 
institucionais (Nóvoa, 1997, p. 30). 
 

 
Assim, todo processo de formação de professores deve considerar e 

promover a intersecção das dimensões da vida pessoal e profissional dos 

docentes. Esse pressuposto contribui para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que estimulam o professorado a assumir sua formação de forma 

ressignificada quer na vida particular, quer em relação ao sentimento de pertença 

junto ao grupo profissional ou, ainda, pela mudança de postura frente às 

comunidades que atua como docente.  

Para entender as relações estabelecidas entre os professores e o processo 

de aprendizagem na formação docente, Nóvoa (1991) defende que: 

 
[...] a formação continuada deve estar articulada com o 
desempenho profissional dos professores, tornando as escolas 
lugares de referência. Trata-se de um objetivo que só adquire 
credibilidade se os programas de formação se estruturarem 
em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno 
de conteúdos acadêmicos (Nóvoa, 1991, p.30, grifo meu). 
   

 
Essa idéia reitera a importância de se considerar os professores como 

“peças-chaves no processo de tomada de decisão nas escolas”. Ou seja, é no 

ambiente de trabalho que o processo de formação continuada pode se tornar, de 

fato, efetivo, participativo e interativo.  

Diante  disso, o que os autores aqui mencionados vão dizer é que a 

questão da formação docente diz respeito ao valor social atribuído à função 

docente, e destinar maior atenção à formação continuada e aos aspectos 

técnicos, em contraposição à formação inicial de dimensão mais ampla, indica que 

as políticas públicas, neste setor específico da educação, não atribuem relevância 

intelectual e social à profissão docente. Entretanto, isso não quer dizer que a 

educação continuada seja irrelevante, mas ao contrário, ela tem a função de dar 

segmento à formação de professores somente se a educação inicial tiver sido bem 

conduzida.  
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Como o Programa, alvo de investigação desta pesquisa, diz respeito à 

educação continuada, é nela que vamos nos deter aqui.  

 

 

3.2 Formação continuada de professores 

 

Segundo Mizukami et al (2002), formação continuada de professores já não 

pode ser mais considerada mera “reciclagem”, mas um “trabalho de reflexão 

crítica sobre as práticas pedagógicas” e uma “permanente (re) construção da 

identidade docente”. Para esse grupo de autoras, a formação de professores é 

um continuum, isto é, um processo de desenvolvimento para a vida toda.  

Em face do exposto, a formação do professor não ocorre de forma linear, 

não se constrói por acumulação de conhecimentos, mas sim por meio de uma 

consciência crítica sobre a própria experiência e em interação não só com a 

comunidade escolar, mas também com outros segmentos da sociedade. Contudo, 

para que a ação formativa tenha retorno efetivo no trabalho do professor em sala 

de aula, há necessidade de um acompanhamento sistemático desse esforço na 

relação teoria-prática, durante o processo de formação continuada. 

Nessa mesma linha de reflexão, destacam-se também as contribuições de 

Giovanni (2003) e Giovanni & Monteiro (2000) – importantes para a definição das 

condições a partir das quais programas e ações de formação continuada podem 

se tornar bem sucedidos.  

Para Giovanni (2003), na formação continuada de professores é importante 

“[...] reconhecer que aprendizagens profissionais não são um resultado necessário 

da situação de trabalho e do exercício da profissão”, mas para que elas ocorram 

“[...] alguns elementos e condições essenciais, buscados de forma 

sistemática, precisam estar presentes” (Giovanni, 2003, p. 213, grifos meus). 

Segundo a autora, esses elementos são: 

→ A consciência da “intencionalidade do processo”;  

→ A possibilidade de “produção de conhecimento”;  



 53 

→ A necessidade da “dimensão coletiva”;  

→ O “caráter prospectivo” desse processo;  

→ A importância de se “pensar, simultaneamente, formação de professores 

e gestão da escola”;  

→ A ocorrência de “aprendizagens e mudanças também para a escola”; e 

→ A perspectiva de se “trabalhar sob a forma de projetos” (Giovanni, 2003, 

p.213-222). 

 

 Do ponto de vista metodológico, embora as diferentes formas de trabalho 

de formação continuada não tenham ainda atingido uma resposta satisfatória e 

continuem se constituir “[...] em desafio a ser superado” (Giovanni & Monteiro, 

2000) parte das dificuldades inerentes a esse processo podem ser enfrentadas 

com a adoção de “metodologia abrangente”, que articule, sistematicamente, 

fundamentos e atividades do cotidiano dos professores: 

 

Nessa articulação são consideradas e afirmadas as vozes, 
experiências e histórias pelas quais os professores atribuem 
sentidos às suas práticas; os conceitos e procedimentos são 
aprendidos em meio às diferenças e ao diálogo com a própria 
experiência, com a experiência do outro e com a teoria. O 
princípio básico que rege cada uma das etapas do processo é o 
da “indagação-reflexão” [...] num processo, segundo o qual, está 
sempre presente o esforço de influenciar a identidade profissional 
dos professores, ou seja, influenciar a percepção de si mesmo e o 
seu modo de se relacionar com o conhecimento, com a cultura, 
com os alunos, com seus pares e superiores, visando tornar seu 
ensino cada vez mais democrático e receptivo às diferenças, cada 
vez mais grupal, cada vez mais autônomo e questionador 
(Giovanni & Monteiro, 2000, p. 136). 

  
 

Na proposta de ação apresentada pelas autoras, algumas etapas precisam 

ser respeitadas como: o “momento de refletir sobre o conhecido”; o “momento de 

oferecer / ensinar o novo”; o “momento de vivenciar o novo”;  o “momento de 

aplicar em novos contextos os conhecimentos vivenciados”; e o “momento de 

refletir sobre o novo fazer” (Giovanni & Monteiro, 2000, p. 136-141). 
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Também em estudo sobre a temática “educação continuada”, Marin (1995) 

alerta sobre a quantidade inadequada e excessiva de termos que acompanharam 

nas últimas décadas a formação continuada de professores, dentre elas, 

reciclagem, treinamento, capacitação, encontradas nos estudos, documentos e 

ações relativos à formação continuada de professores e no cotidiano dos 

professores. Esta análise é importante porque é exatamente sobre esses 

conceitos que as ações e propostas de formação contínua são construídas como: 

  
− Reciclagem: termo inadequado porque remete à idéia de reaproveitamento, 

ou ainda, de que tem de haver alterações substanciais numa dada situação 

para posterior atribuição de uma outra forma. Portanto, esta concepção torna-

se incompatível para ser usada com profissionais da educação; 

− Treinamento: termo relacionado à destreza em realizar tarefas de forma 

condicionada, entretanto, redimensioná-lo para ações de educação continuada, 

isto é, de profissionais de educação física, pode ser uma estratégia 

interessante por suscitar algumas habilidades e competências necessárias aos 

professores; 

− Aperfeiçoamento: termo que direciona a busca por um estágio de perfeição, 

tornando-se incongruente com a educação continuada por descartar a 

possibilidade de falhas em processos formativos. Outro aspecto refere-se ao 

fato de que profissionais com condutas inadequadas têm de ter suas práticas 

profissionais reformuladas, em detrimento de um aperfeiçoamento como 

preconiza o termo; 

− Capacitação: traz, por um lado, a idéia de tornar capaz, habilitar, portanto, 

necessária para a consecução de uma profissionalidade e mais adequada aos 

profissionais de educação, mas, por outro lado, carrega o sentido de persuadir 

e convencer, que prevê a aceitação tácita de idéias como verdades absolutas; 

− Educação permanente, formação continuada, educação continuada: o 

termo educação permanente pressupõe um processo prolongado de 

educação numa perspectiva na qual predomina a crítica às soluções práticas 

em contraposição à superação de problemas e dificuldades;  
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− Formação continuada visa à transmissão de saberes mediante duas 

categorias básicas: a primeira, formal, e a segunda, informal. Dessas 

categorias, emergem as formas universitária, escolar, contratual e a interativa- 

reflexiva, que objetivam converter a formação no saber-fazer;  

− Educação continuada preconiza a formação in loco, portanto, mais valorizada 

por mobilizar e desenvolver, no próprio cotidiano de trabalho, saberes como 

prática social. 

 

 A educação continuada tem por finalidade possibilitar aos profissionais uma 

participação ativa no mundo, pelo entrecruzamento da vida privada e profissional, 

portanto, por meio de uma “visão menos fragmentária, mais inclusiva, menos 

maniqueísta ou polarizadora” do próprio trabalho e das oportunidades de 

continuidade do processo de formação desenvolvidos pelos professores e demais 

agentes escolares (Marin, 1995, p.19). 

 Nessa linha de reflexão, cabe acrescentar aqui a perspectiva multicultural 

para ampliar essa compreensão dos processos de formação de profissionais de 

ensino em geral e de professores, em particular, tendo em vista, especificamente, 

o foco deste estudo: a formação de professores para a educação das relações 

étnico-raciais. 

 

 

3.3 Formação de professores numa perspectiva Multicultural 

 
 

O multiculturalismo nasce nas lutas de grupos discriminados e excluídos 

socialmente, dos movimentos sociais relacionados às questões identitárias, que 

abriram espaço para novas reivindicações no campo da cultura. Para entendê-lo, 

é necessário buscar sua gênese nas sociedades, cujos processos históricos, 

sobretudo, foram marcados pela mão forte do colonialismo europeu com seu 

ideário monoculturalista institucional.  

Como o  multiculturalismo abrange aspectos de militância social e possui 

diferentes concepções disponíveis sobre o termo, o reconhecimento em algumas 
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áreas do conhecimento das idiossincrasias entre relações raciais e educação é 

tardio porque a diversidade étnico-racial há muito tempo é investigada nas 

Ciências Sociais e na Antropologia.  

Segundo Gomes e Silva (2002), somente na década de 1990 a inserção do 

estudo desta temática começa a ocupar o cenário de discussão na produção 

teórica sobre os processos de formação de professores, focalizando histórias de 

vida, desenvolvimento profissional, formação de professores reflexivos e de novas 

mentalidades. 

Em conseqüência disso, as pesquisas sobre formação de professores no 

contexto atual contemplam questões relacionadas à escola, ao currículo e à 

cultura, trazendo reflexões sobre a “estrutura excludente da escola, aos valores da 

infância e da juventude, à violência das sociedades modernas, às novas formas de 

exclusão social, ao tratamento dado às identidades de idade, gênero e raça”. 

(Gomes e Silva, 2002, p. 25). 

Canen e Moreira (2001) analisam abordagens teóricas, princípios e 

estratégias de um enfoque multicultural na educação e, ainda, tecem algumas 

críticas ao multiculturalismo. As observações desses autores partem do significado 

de cultura, que sofre alterações no decorrer do processo histórico, sobretudo no 

período de transição das sociedades antigas para as modernas.  

Com base numa abordagem diacrônica, descrevem que o significado de 

cultura primeiramente relacionava-se ao cultivo da terra e à criação de animais no 

século XV, e depois, no início do século XVI, redimensiona-se para abarcar o 

princípio de uma mente humana cultivada, isto é, “[...] somente alguns indivíduos, 

grupos ou classes sociais apresentam mentes e maneiras cultivadas [...]”. 

Posteriormente, no século XVIII o significado de cultura, atrelado ao ideário de que 

somente as classes dominantes européias eram detentoras de um “[...] 

refinamento que as caracterizariam como cultas [...]”, fossiliza-se e chega à 

contemporaneidade como sinônimo de bom gosto para cultuar a música, a 

literatura, o cinema, o teatro, a pintura, dentre outras formas de expressão de arte. 

Já no século XX, o sentido de cultura corporifica-se à cultura popular, sobretudo 

por intermédio dos meios de comunicação de massa, trazendo “[...] tensões entre 
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os significados de cultura elevada e cultura popular [...]” (Canen e Moreira, 2001, 

p.18). 

 Para os autores, do Iluminismo emerge um terceiro significado para cultura 

no qual o desenvolvimento da humanidade passa a ser um “processo unilinear e 

histórico”, postulado na supremacia da sociedade européia.  

O quarto significado de cultura surge de uma visão antropológica que 

incorpora “[...] modos de vida, valores e significados compartilhados por diferentes 

grupos (nações, classes sociais, subculturas) e períodos históricos.” (Canen e 

Moreira, 2001, p.18) 

Por fim, um quinto significado fundamenta-se na antropologia social e traz 

como referência a dimensão simbólica de cultura, ou seja, a cultura como prática 

social, não como coisa (artes) ou estado de ser (civilização). 

O significado atribuído à cultura torna-se elemento chave para 

apreendermos como o currículo e, por designação, a escola busca (re)produzir o 

que considera conhecimento válido, já que a origem do currículo está ligada ao 

nascimento e à evolução dos sistemas escolares, que surgem como instrumentos 

reguladores da prática de estudantes, professores e instituições, assim como do 

ritmo escolar, da avaliação, dos alunos, e da normalização cultural: 

 
Se o currículo constitui o cerne da relação educativa, 
corporificando os nexos entre saber, poder e identidade, será em 
grande parte por seu intermédio que as escolas buscarão atribuir 
novos sentidos e produzir novas identidades culturais, auxiliando 
a conformar novos modos de reação à realidade social 
contemporânea, inegavelmente multicultural (Canen e Moreira, 
2001, p.20). 

 
 
 A análise de Canen e Moreira (2001) explicita que, ao estudarmos o 

multiculturalismo, faz-se necessário especificar o sentido atribuído ao termo 

porque suas diferentes ênfases podem se engendrar, por exemplo, no trato da 

diversidade cultural, como meta a ser alcançada num dado espaço social, como 

valor a ser desenvolvido entre pessoas, como instrumento político de luta pelo 

reconhecimento da diversidade cultural, como corpo teórico que busca interpretar 

a realidade cultural atual, como visão crítica do conhecimento difundido em 
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instituições culturais, como forma contemporânea de ser das sociedades 

ocidentais. Então, o multiculturalismo, nesta última ênfase, é visto como fenômeno 

inevitável da vida moderna, e entendê-lo requer uma leitura dos diferentes 

interesses econômicos, políticos e sociais que emanam dessas relações de poder. 

O multiculturalismo possui, também, uma dimensão política que contempla 

a necessidade de utilizar conceitos ligados às questões humanitárias, à 

democracia e à cidadania, almejando formular e afirmar reivindicações identitárias, 

padrões culturais e representatividade política. Paralelamente, como campo 

teórico, tem como objeto de estudo o conhecimento veiculado nos segmentos 

produtores e difusores da cultura, buscando reconhecer etnocentrismos, 

estereótipos atribuídos a determinados grupos sociais pela abertura de caminhos, 

que agreguem a pluralidade de vozes e suplantem padrões culturais 

hegemônicos:  

O multiculturalismo encontra terreno propício para se desenvolver 
no momento em que a cultura deixa de ser vista como 
pertencendo a uma superestrutura ideológica, como considerava 
o pensamento marxista, e passa a assumir uma posição nuclear 
na própria infra-estrutura das sociedades contemporâneas (Canen 
e Moreira, 2001, p.22). 

 
 
 Dentro dos estudos multiculturais, esses pesquisadores destacam duas 

principais tendências: uma centrada numa visão liberal, e outra calcada em 

tendências multiculturais críticas. Na primeira tendência, vigoram concepções 

multiculturais que não contestam “[...] as relações desiguais de poder ou os 

mecanismos discriminatórios que inferiorizam identidades culturais específicas” 

(Canen e Moreira, 2001, p. 27), e na segunda tendência – multiculturalismo crítico 

– prevalece o diálogo entre cultura e relações de poder, bem como suas 

implicações no desafio de criar espaços para as vozes historicamente silenciadas. 

Esta última tendência tem incorporado novas ênfases como, por exemplo, “formas 

discursivas de produção das diferenças em currículos e em práticas pedagógicas” 

ou, ainda, passa a reconhecer o “processo de hibridização”, que imprime aos 

fenômenos culturais atuais aspectos difusos. 
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 Para o trato do currículo e da formação docente como campo de atuação 

multicultural, os autores sugerem quatro enfoques, sendo o primeiro uma proposta 

de interseccionar pluralidade cultural e pluralidade de identidades, ambas oriundas 

do contexto social. Neste contexto, as identidades culturais de alunos e 

professores são pesquisadas para que as “intenções multiculturais” não se 

reduzam em práticas pedagógicas desprovidas de significados para as partes 

envolvidas. O segundo enfoque destaca que uma educação multicultural não se 

reduz à inserção de uma disciplina no currículo, por demandar muitos aspectos da 

formação docente, como, por exemplo, cursos embasados em estudos culturais, 

discussões acerca de processos constitutivos das identidades dos professores, 

debates sobre pluralidade cultural e suas possíveis implicações, organização do 

currículo a partir de categorias como cultura, conhecimento, poder, história, 

linguagem, diferença, discriminação, identidade, dentre outros encaminhamentos. 

No terceiro enfoque, o diálogo por meio de discussões adensadas entre alunos e 

professores figura como elemento principal para “[...] uma prática curricular 

multiculturalmente orientada” (Canen e Moreira, 2001, p.33). Por último, alertam 

que seguir apenas critérios cognitivos na formação docente não resulta numa 

“postura multicultural”, mas também se deve considerar nestes processos 

formativos aspectos de ordem afetiva. 

 Consoante com as autoras, o currículo e a formação docente com base em 

experiências multiculturais, comumente, têm sua origem em experiências de 

grupos étnicos específicos como, por exemplo, de negros e índios. Entretanto, 

buscar homogeneizar aspectos identitários dessas comunidades para outras 

esferas da vida social, ou para outros indivíduos, minimiza “[...] a complexidade 

das identidades de diferentes mulheres e homens negros com valores 

diferenciados [...]” (Canen e Moreira, 2001, p.33), sendo que uma educação 

multicultural não se restringe ao trabalho com grupos marginalizados, mas, 

sobretudo, destina-se a todos: 

 

[...] a concretização de currículos multiculturais na formação de 
docentes pode ser favorecida pelos seguintes procedimentos: 
associação de elementos cognitivos e afetivos na prática 
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pedagógica; sensibilização para a diversidade cultural e sua 
influência na educação; conscientização cultural; desenvolvimento 
de uma prática reflexiva multiculturalmente comprometida; 
superação de preconceitos e estereótipos; problematização de 
conteúdos (específicos e pedagógicos); reconhecimento do 
caráter múltiplo e híbrido das identidades culturais (Canen e 
Moreira, 2001, p.36). 

 
 

Nesta perspectiva multicultural, o campo da cultura pode assumir relevante 

posição, incentivando mudanças no comportamento cotidiano das pessoas pelo 

deslocamento das lutas pelo poder para o terreno “simbólico e discursivo”, no qual 

recai a formação das identidades. Assim, os Estudos Culturais representa um 

canal importante na interlocução entre multiculturalismo e academia, por conta 

destes estudos, na dinâmica dos movimentos de afirmação e de resistência, 

darem algumas respostas diante de processos de exclusão e aniquilamento de 

identidades culturais.    

Em consonância com esses autores, Giroux (1999) situa os Estudos 

Culturais como projeto político e pedagógico entre o discurso moderno e pós-

moderno para pensar em educação. Portanto,  argumenta que os Estudos 

Culturais contribuem para construir uma sociedade de base mais democrática pela 

formulação de novos conhecimentos, tendo a linguagem como mediadora entre 

conhecimento e poder.  

Propõe-se, então, mediante esses Estudos, que os educadores dialoguem 

com o referencial teórico em questão e, a partir dele, assumam uma “[...] uma luta 

política e pedagógica por justiça, igualdade e liberdade.” (Giroux, 1999, p.193). Em 

segundo lugar, o autor considera que os Estudos Culturais definem o campo da 

cultura como “terreno contestado”, isto é, local de luta em que a relação entre 

cultura e poder é considerada a partir de contextos históricos, possibilitando, 

assim, aos educadores superar algumas visões simplistas de que este campo está 

circunscrito apenas à lógica da dominação: 

 
Uma versão mais crítica dos estudos culturais levanta questões 
sobre as relações entre as margens e o centro do poder, 
especialmente quando elas são configuradas através e em torno 
das categorias raça, classe e gênero. Assim, fazendo uma versão 
crítica e politicamente informada dos estudos culturais oferece 



 61 

aos educadores a oportunidade de desafiar ideologias 
hegemônicas, interpretar a cultura de maneira contrastante e 
desconstruir o conhecimento histórico como uma maneira de 
reivindicar identidades sociais que dêem voz coletiva às lutas de 
grupos subordinados (Giroux, 1999, p.193). 
 

 
Para o autor, o movimento teórico da modernidade trata das questões 

raciais de forma desvinculada da autoridade branca, que aparece de forma 

invisível “na construção histórica e social do racismo”, buscando conectá-las à 

teoria marxista clássica de raça em que “[...] o racismo está historicamente ligado 

à ascensão do capitalismo e não recebe um status independente como fonte 

irredutível de exploração ou de luta” (Giroux, 1999, p.139). 

Numa dimensão de educação multicultural, as questões de raça e 

etnicidade, quando tratam do Outro, aqui povos subjugados, também não apontam 

e nem questionam como a cultura branca utiliza estratégias para silenciar as 

diferenças culturais. Em conseqüência disso, o multiculturalismo tem como 

proposta fundamental mostrar “como a dominação branca coloniza as definições 

do normal” e dita o que é culturalmente “central e marginal” para poder compor um 

projeto desvencilhado de aspectos meramente compensatórios.  

Giroux (1999) revela que as teorias hegemônicas buscam por meio de 

“ideologias mistificadoras” reduzir as diferenças culturais num estilo de 

aprendizagem – categoria técnica – descontextualizando-as das relações de 

poder, de luta e da própria cultura. Outro ponto a ser considerado, numa 

perspectiva de educação multicultural, refere-se ao desenvolvimento de uma 

pedagogia anti-racista que se nutre do discurso pós-moderno como ferramenta 

para romper com padrões culturais legitimados: 

 

A pós-modernidade não só abre uma nova frente política dentro 
do discurso e da representação, como critica o conceito do sujeito 
unificado como uma construção eurocêntrica destinada a 
proporcionar chefes brancos, homens e cristãos, e trabalhadores 
com uma ideologia legitimadora para a colonização e 
marginalização daqueles Outros que não correspondem aos 
padrões de um “eu” ou de um “nós” que controlam o poder do 
centro para o mundo (Giroux, 1999, p.141). 
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O discurso pós-moderno crítico abre espaço para “desterritorializar o mapa 

do conhecimento cultural dominante” e compor uma frente política relacionada à 

pluralidade de vozes, reafirmando o legado histórico traçado na luta contra 

grandes narrativas. Nesta reafirmação pós-moderna, a cultura popular é objeto 

estético que configura novas divisões estéticas e epistemológicas e recupera 

formas diferenciadas de crítica sociopolítica pela dissonância de afirmações 

fundadas na lógica econômica, sedimentadas em estruturas políticas e 

ideológicas. 

 Nesse discurso, reconhece-se que as entidades culturais e sociais, embora 

gestadas sob a óptica capitalista, possuem múltiplas “possibilidades discursivas e 

ideológicas” que somente podem ser apreendidas mediante os contextos e 

contradições de sua produção. Portanto, “[...] os antagonismos sociais 

fundamentados nos conflitos religiosos, raciais, étnicos e de gênero, entre outros, 

possuem seu próprio dinamismo [...]” (Giroux, 1999, p.145), distanciando-se, 

então, de narrativas que descrevem a ordem social com base no “materialismo 

histórico”.  

Dentro desse contexto, o discurso pós-moderno ocupa lugar de destaque 

por abarcar um conjunto de práticas que descreve como as pessoas se 

relacionam “com os Outros e com o mundo que as cerca”, oferecendo 

instrumentos teóricos que esclarecem como os discursos totalizantes atuam na 

construção de identidades e subjetividades racistas. Nessa composição, a pós-

modernidade cumpre papel importante no desenvolvimento de uma pedagogia de 

fronteira, postulada num projeto político em defesa uma sociedade múltipla que 

articule democracia e aprendizagem, como meio para redefinir configurações 

dominantes de poder e conhecimento, e que possibilite aos educadores lidar com 

as questões do racismo pelo uso de práticas pedagógicas embasadas em 

diferentes códigos, experiências e linguagens culturais.  

De acordo com Giroux (1999), a pedagogia de fronteira serve como 

referência no desenvolvimento de práticas anti-racistas, como também oferece 

aos alunos condições de interpretar criticamente como os diferentes discursos 

expressam e representam interesses ideológicos com base numa leitura atenta 
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dos textos “em termos de suas ausências e presenças”; proporciona aos alunos 

quer sejam das culturas dominantes, quer das culturas dominadas, analisar como 

a categoria raça se constitui nas relações de “dominação, resistência, sofrimento e 

poder”; reflete sobre a gênese do racismo mapeando como afeta os “grupos 

dominantes e subordinados”; demonstra como as diferentes visões que compõem 

a categoria raça são forjadas no processo histórico, isto é, “nas relações 

assimétricas de poder” (Giroux, 1999). 

No tocante aos educadores, essa pedagogia permite uma análise do 

racismo para além de uma “força estrutural e ideológica”, sem que se privilegie um 

ensino voltado paras as minorias – essencialista ou, ainda, universalista – 

portanto, centrado na cultura branca dominante.  

Assim, é importante considerar que:  

 
Dentro destes modelos dominantes de pedagogia, os professores 
são freqüentemente silenciados através de uma recusa ou 
incapacidade em tornar problemáticos para os alunos os valores 
que informam como eles ensinam e se envolvem no 
relacionamento multifacetado entre o conhecimento e o poder. 
Sem o benefício do diálogo e do entendimento da parcialidade de 
suas próprias crenças, os professores são impedidos de qualquer 
conhecimento dos efeitos de suas pedagogias sobre os alunos 
(Giroux, 1999, p.164). 

 
 
 Dessa maneira, a pedagogia de fronteira fomenta junto aos professores 

uma discussão dialética sobre a composição de valores que tendencialmente “os 

silenciam” e, paralelamente, contribuem para que as diferenças, representadas 

pelos alunos, sejam negadas. Em outros termos, a pedagogia anti-racista tem de 

ocupar lugar de destaque nos currículos escolares, a fim de conduzir a educação 

em direção a uma política cultural engajada que, por ser mais democrática, possa 

romper com estruturas sociais opressivas. 
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3.4 Currículo e Multiculturalismo 
 
  

Diferentes estudos têm definido o currículo como campo de força por 

perceberem-no perpassado pelos segmentos econômico, político e cultural da 

sociedade. Por isso, o currículo é considerado um sistema de regulação moral e 

de controle, que estabelece conexões entre os processos de seleção, organização 

e distribuição dos currículos escolares com a dinâmica de produção e reprodução 

capitalista. 

Refletir sobre tais estudos – ainda que voltados para outras realidades – 

ajuda a compreender como as relações de poder restringem os currículos das 

escolas brasileiras a uma base de ensino eurocêntrica, apagando elementos da 

cultura afro-brasileira tão importantes para a construção de identidades dos alunos 

de forma geral. Essas reflexões vêm à tona atualmente, porque somente depois 

de um dispositivo legal como a Lei nº. 10.639/03, o ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana passa a compor os currículos das escolas brasileiras.   

Vejamos alguns desses estudos. 

Como teórico deste campo de estudo, Apple (2001, p.153) alerta que as 

políticas educacionais anti-racistas tendem a reproduzir o discurso hegemônico 

por conta de circular em torno do currículo “[...] uma narrativa multicultural que 

‘nos’ une a todos, configurando um ‘nós’ ilusório”, que tende a apagar de forma 

criativa a história de séculos de opressão do ‘outro’ pela criação de um ‘nós’ 

artificial, que funciona como uma ‘presença ausente’ da identidade branca como 

elemento de coalizão de diferenças culturais, de classe e de gênero.  

Nessas políticas, a categoria raça passa a ser designada somente para 

povos ‘não-brancos’, posto que as pessoas de origem branca gozam de 

neutralidade por pertencer ao grupo social considerado como comum. Logo: 

 
As questões sobre branquidade podem parecer teóricas demais 
para alguns leitores, ou mesmo um “modismo” que encontrou seu 
caminho para uma posição de destaque na agenda educacional 
crítica. Tal forma de pensar pode corresponder a um grave erro. O 
que conta como “conhecimento oficial” carrega, com consistência, 
as marcas das tensões, das lutas e das alianças nas quais a raça 
desempenha papel importante (Apple, 2001, p.158). 
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Nessa perspectiva, Gimeno Sacristán (1995) expõe que uma educação 

multicultural necessita de um contexto favorável para que os interesses das 

minorias sociais, étnicas e culturais possam ser representados. Aponta também 

que pensar a diversidade demanda redimensionar a cultura escolar por meio de 

um currículo multicultural, que não faça referência, apenas, a essas minorias, mas 

para que tenham “representividade cultural” no currículo comum.  

 Segundo o autor, um currículo multicultural não é um documento que se 

reduz à especificação de “objetivos, conteúdos ou de grandes temas e tópicos 

concretos” (Gimeno Sacristán, 1995, p. 91), mas para construí-lo requer definir 

aspectos conceituais como, por exemplo, o que se entende por currículo e 

multiculturalidade.   

Paralelamente, ampliar na educação o significado de multiculturalidade 

torna-se condição necessária nos estudos curriculares por conta deste termo 

contemplar significados e finalidades distintas que variam de acordo com o 

contexto. Nesses contextos múltiplos, destacam-se diferentes vertentes, dentre as 

quais, uma visão assimilacionista, vinculada a uma determinada cultura minoritária 

enraizada em postulados dominantes; uma pluralista, calcada numa visão plural 

de sociedade; e outra multiétnica, difusora do biculturalismo como elemento de 

coalizão entre várias culturas.  

Ressalta também que o currículo, as práticas pedagógicas, e as instituições 

escolares funcionam como aparatos de “homogeneização e de assimilação da 

cultura dominante”, que dificultam outras práticas “contrárias aos fins e usos 

planejados através de toda a história da escolarização” (Gimeno Sacristán, 1995, 

p. 84). 

 De outra forma, pensar a educação pela diversidade requer investir num 

currículo multicultural, na formação de professores, no planejamento de ações 

pedagógicas, no desenvolvimento de materiais didáticos, e na revisão crítica de 

práticas vigentes com base em experiências que convertam a cultura escolar 

numa valiosa frente de inserção e reflexão sobre as culturas ditas como 

minoritárias. 

 Essa mudança, segundo McLaren (2000, p.265), transcende o 
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multiculturalismo por demandar o que ele denomina de abolição da Condição 

Branca. Para este autor, a Condição Branca não tem conteúdo formal, mas 

funciona como “[...] uma forma sócio-histórica de consciência, nascida do nexo do 

capitalismo, da dominação colonial e dos relacionamentos emergentes entre os 

grupos dominantes e subordinados”.  

 É importante ressaltar que o autor escreve sobre os antagonismos da 

sociedade americana que converte quase tudo, inclusive as instituições 

educacionais, ao mercado capitalista como “[...] currículos, cursos, materiais 

pedagógicos, estilos de vida e sistemas de crença” (McLaren, 2000, p.238). 

Embora as explanações do autor estejam ligadas aos Estados Unidos com suas 

contradições, no que se refere ao capitalismo e seus desdobramentos, como 

problemas raciais internos, imigração, dentre outros, tais reflexões servem para o 

contexto brasileiro que se insere nesta mesma ordem econômica globalizada. 

 Para refletir sobre a Condição Branca, é necessário entender como seu 

funcionamento por meio de práticas sociais de assimilação e homogeneização 

cultural garante sua constituição como poder universalizante no qual “sujeito 

branco burguês apropria-se do direito de falar em nome de todos os não-brancos” 

(McLaren, 2000, p.265),  demarcando idéias, sentimentos, conhecimentos que são 

atributos inerentes às pessoas brancas.  

Portanto, o conceito de Condição Branca é amplo por se constituir num 

fenômeno coletivo multifacetado em que processos materiais e discursivos 

constroem relações sociais de privilégios para os brancos, e configuram efeitos 

negativos e de subordinação para aqueles que não participam desta mesma 

Condição.  

 Como a Condição Branca agrega de forma complexa desejos e interesses 

coletivos, paradoxalmente ela também pode assumir um “processo de auto- 

identificação positiva a serviço da dominação” à medida que se torna um canal 

racional para atender fins coletivos, no caso das classes no poder, por 

circunscrever “a ação racional para as pessoas negras, de modo que elas são 

encorajadas a agir em função de seus interesses de raça, e não de classe” 

(McLaren, 2000, p.268). Em outras palavras, a Condição Branca torna-se muito 
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mais difusa por estabelecer a condição de incluídos aos excluídos, no caso aqui, 

os negros.  

 Segundo McLaren (2000), o sujeito não nasce branco, mas torna-se branco 

à medida que usufrui de privilégios sociais, culturais e econômicos que incorporam 

essa Condição. Dessa forma, aponta que os brancos não podem ser vistos como 

culpados ou altruístas da igualdade da raça, posto que, isso mantém o privilégio 

branco e inviabiliza qualquer possibilidade de desmantelamento desta Condição. 

 Para tanto, como mecanismo de desmantelamento, faz-se necessário uma 

política multicultural na qual os brancos estejam inseridos na rearticulação da 

Condição Branca, dita da classe dominante, para projetar uma visão democrática 

nova em que predomine “a luta por justiça social em torno da distribuição de 

recursos, mais do que na identidade” (McLaren, 2000, p.275). 

 No próximo capítulo, consta a descrição do Projeto Piloto do Programa São 

Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, o detalhamento de alguns 

materiais produzidos como as apostilas – módulos I e II – o documentário Isso, 

Aquilo e Aquilo Outro, e a caracterização da visão que os sujeitos da pesquisa 

expressam sobre: a proposta e seus desdobramentos (Quadro 3),  o material 

elaborado para a formação (Quadro 4), os impactos do Programa na formação do 

professor de educação básica (Quadro 5), as condições de funcionamento do 

Programa (Quadro 6), a avaliação e acompanhamento de resultados (Quadro 7), 

percepções sobre racismo, preconceito e discriminação no cotidiano escolar e 

social dos profissionais (Quadro 8). 
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CAPÍTULO IV 
 

 
 

O PROGRAMA SÃO PAULO: EDUCANDO PELA DIFERENÇA 
PARA A IGUALDADE: A  PROPOSTA OFICIAL E A VISÃO DOS 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
 
 
4.1 A proposta do Programa São Paulo: Educando pela Diferença 

para a Igualdade 
 
 

A Lei nº. 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade de incluir na Educação 

Básica o ensino de conteúdos sobre a matriz africana e sugere as áreas de 

História, Literatura e Arte como específicas para o tratamento desse conteúdo. 

Portanto, faz-se necessário reconhecer a importância de recuperar esses 

conteúdos na história da sociedade brasileira e nos currículos escolares para que 

a Lei não figure apenas como um dispositivo legal. 

 É importante enfatizar que o preconceito racial não se restringe, no 

cotidiano escolar, à escolha dos temas, mas também configura na escolha de 

materiais, na ênfase dada ao assunto ensinado, na resistência às situações 

cotidianas em que o preconceito se expressa, tanto na sala de aula, como em 

outros espaços e momentos escolares. Em outros termos, ressignificar a história, 

a cultura, a literatura brasileira sob a perspectiva da população negra pode 

representar uma estratégia importante de superação do preconceito. 

  Num ensaio sobre o trato pedagógico do ensino de tradição africana nas 

escolas brasileiras, Gomes (2001) aponta que a construção de práticas 

pedagógicas democráticas depende do reconhecimento do direito à diferença. 

Diferença esta que requer rupturas com posturas homogeneizantes que 

pressupõem que “os sujeitos presentes na escola são todos iguais” e, portanto, 

vivenciam a aprendizagem, a cultura, e experiências de forma similar: 
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Diante de um quadro tão complexo, poderíamos perguntar: qual é 
o espaço que a cultura, mais especificamente a cultura de 
tradição africana, ocupa na escola? Em geral ainda é vista como 
algo externo aos indivíduos e não como um dos conteúdos 
constituintes de todos os modos de vida da nossa sociedade 
(Gomes, 2001, p. 94). 

 
 
 Diante disso, as histórias de brasileiros negros que superaram e 

ultrapassaram a condição desigual a que foram submetidos e deixaram um 

importante legado à nação ou tiveram importância em uma situação particular são 

fundamentais na construção de referências positivas para os alunos e, em 

especial, para os alunos negros.  

 Daí a necessidade, para a construção da identidade das crianças e dos 

jovens negros, do apoio de referências positivas – que crianças e jovens não 

negros encontram naturalmente na sociedade. Portanto, o ensino da História da 

África e da Cultura Afro-Brasileira como estabelece a Lei nº. 10.639/03  propõe 

recuperar a presença das personalidades negras em nossa história e elevar a 

auto-estima dos alunos e professores negros. 

Com uma abordagem crítica sobre o currículo, Torres Santomé (2002) 

destaca, como finalidade primeira do currículo, o  preparo do alunado para o 

exercício da cidadania via seleção criteriosa dos conteúdos, pelo uso de recursos 

e experiências desenvolvidos no cotidiano escolar e mediante a construção de 

formas avaliativas que suscitem atitudes e valores participativos.  

Algumas pesquisas etnográficas, realizadas em instituições de ensino e 

materiais curriculares, constataram que a descrição estereotipada de grupos 

marginalizados, o silenciamento na configuração histórica de processos de 

exploração e domínio de determinados povos, e a falta de conhecimento dos 

professores dessas correlações, constituem-se em formas de racismo e 

discriminação. Essas ações amalgamadas constroem hierarquias, imprimindo a 

esses povos qualificativos depreciativos, que precisam ser combatidos pela 

incorporação de conteúdos da história e da cultura das minorias oprimidas para 

que atitudes hostis sejam corrigidas e superadas.   
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 Para atender o que estabelece a Lei nº. 10.639/03, a proposta do Programa 

São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade constitui-se em iniciativa 

que pode, se bem conduzida, reunir condições para lançar os alicerces de uma 

“educação anti-racista”. Portanto, vamos observar o que dizem, a esse respeito, 

tanto os documentos analisados, quanto os profissionais entrevistados. 

  
 
4.1.1 Descrição da Proposta do Projeto Piloto 
 
 

Para realizar a análise de alguns documentos do Programa São Paulo: 

Educando pela Diferença para a Igualdade elaborou-se o Roteiro para leitura e 

análise de documentos (ver Apêndice 1)  com a seguinte composição: dados 

identificadores do documento,   conteúdo do documento, e contribuição do 

documento para caracterizar aspectos relacionados ao objeto desta pesquisa. 

Com base nesse Roteiro, o item dados identificadores do documento tem 

como finalidade descrever o tipo, o título, o emitente, o destinatário, a data, e o 

assunto do documento;  o segundo item descrição do conteúdo do documento 

busca elucidar o contexto de origem, os objetivos explicitados, a composição 

como gráficos, tabelas, quadros, e as instruções presentes no documento. Por 

último, em relação do documento com a pesquisa são apresentadas as principais 

informações presentes no documento. 

 Dentre os primeiros documentos emitidos sobre o Programa São Paulo: 

Educando pela Diferença para a Igualdade destaca-se o Projeto Piloto, tendo 

como instituição proponente (emitente) a UFSCar, com a parceria do CPDCNSP 

e da SEESP.  

Em 2003, na proposta do Projeto Piloto apenas 04 Diretorias de Ensino, 

num total de 160 participantes, foram contempladas com a formação, sendo 

metade constituída por PEB I e, a outra parte, de PEB II.  

 Na descrição do conteúdo do documento, o contexto de origem do Projeto 

versa sobre a abertura política no país que trouxe manifestações de segmentos 

sociais não contemplados nas políticas públicas em esferas da vida social. Com 
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base nessas reivindicações, consta no documento, surge uma proposta de 

educação inclusiva que figura a capacitação e formação de professores na 

perspectiva de uma pedagogia que compreenda as diferenças.  

Os objetivos do Projeto voltam-se explicitamente para a formação 

continuada de professores de Educação Básica PEB I e PEB II, com ênfase nas 

diversidades em geral, sobretudo, na diversidade étnico-racial que não tiveram em 

sua formação básica o estudo da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Este enfoque busca sensibilizar os professores para a temática racial pela 

compreensão e reflexão dos processos discriminatórios presentes em sala de aula 

e, também, na sociedade de forma geral. Para isso, parte-se de atividades 

pedagógicas presenciais de reconhecimento e acolhimento das diferenças e 

diversidades centradas em textos teóricos, sites, livros, que tratam da temática 

proposta pelo Projeto. 

No documento consta como público-alvo professores que atuam como PEB 

I e II, professores coordenadores das escolas atendidas pelo Projeto, e 

assistentes técnico-pedagógicos com oferta de 40 a 50 vagas aos participantes. 

 Na composição do documento, há descrição do Projeto com pequena 

diferenciação no formato, tanto das atividades, quanto na escolaridade mínima 

exigida, sendo Ensino Médio para PEB I e Ensino Superior para PEB II. 

Vejamos cada uma dessas partes, reunidas no Quadro 2, a seguir: 
 

QUADRO 2: Descrição da carga-horária do Projeto Piloto 
 

Atividade  Presencial Não-presencial Horas 

Videoconferência de abertura  X 3 horas 

Pesquisa orientada  X 4 horas 
Discussão texto 1 X  4 horas 
Pesquisa orientada  X 4 horas 
Discussão texto 2 X  4 horas 
Pesquisa orientada  X 4 horas 
Videoconferência  X 3 horas 
Discussão texto 3 X  4 horas 
Pesquisa orientada  X 4 horas 
Discussão do projeto e avaliação do curso X  3 horas 
Videoconferência de apresentação dos 
projetos e avaliação do curso 

 X 3 horas 

Total 15 horas 25 horas 40 horas 

Fonte: Projeto São Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. 
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Na metodologia do Projeto Piloto utiliza-se a modalidade presencial e não-

presencial para o desenvolvimento das atividades durante o processo de 

formação. A parte presencial – 15 horas – está centrada em debates com base 

numa bibliografia específica para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, e a parte não-presencial – 25 horas – divide-se em duas frentes, uma 

para as videoconferências proferidas por especialistas na temática, outra para 

pesquisa e aprofundamento do professor participante do curso. 

A formação para o PEB I, na parte presencial de 15 horas, está descrita da 

seguinte forma: 

a) Imagens da diversidade e da diferença na mídia. O professor 
deverá analisar como a diversidade e a diferença aparecem na 
programação televisiva que ele assiste em seu cotidiano. 
 b) Imagens da diversidade e da diferença no livro didático e na 
literatura infanto-juvenil a que o professor tem acesso. 
c) Discussão dos textos contidos na apostila. 
d) Os momentos anteriores servirão de base para uma dinâmica 
de grupo que permita ao professor/a discutir, analisar e produzir 
um projeto sobre como trabalhar com a diferença em sala de aula 
a partir de sua própria experiência.   

  
 

Por outro lado, observa-se que, na parte presencial, ocorre diferenciação no 

processo formativo para PEB I e PEB II a partir do ‘item c’, como segue: 

 
a) Imagens da diversidade e da diferença na mídia. O professor 
deverá analisar como a diversidade e a diferença aparecem na 
programação televisiva que ele assiste em seu cotidiano. 
b) Imagens da diversidade e da diferença no livro didático e na 
literatura infanto-juvenil a que o professor tem acesso. 
c) Reflexão sobre as mudanças sociais em curso no Estado de 
São Paulo e no país, a partir de sua experiência local. 
d) Relação entre as mudanças sociais com as experiências que o 
professor vivencia na escola. 
e) Discussão dos textos contidos na apostila. 
 

 
 Para o PEB I, a parte de 25 horas (não-presencial) está estruturada numa 

apostila com três textos (trinta páginas) que abordam: conceitos básicos sobre a 

temática étnico-racial; a escola e a diversidade; livro didático e literatura, que são 

utilizados durante todo o curso. Esses textos propõem atividades para serem 

desenvolvidas em sala de aula e, ainda, a apostila traz um quadro denominado 
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Leia Mais ou Assista com sugestões de livros, atividades, música, filme, dentre 

outras, para ampliar a pesquisa do professor.  

 Ainda, como parte constitutiva da parte não-presencial, consta no Projeto 

Piloto a videoconferência de abertura do Programa São Paulo: Educando pela 

Diferença, um vídeo Diversidade e Diferenças na Escola, focado em desenvolver a 

percepção do PEB I em torno da diversidade e da diferença de gênero, étnica, de 

crianças com necessidades especiais, que entrecruzam o cotidiano escolar. 

Também integram a parte não-presencial do processo formativo o uso de 

pesquisa dirigida por meio do site do NEAB, e  uma proposta de trabalho baseada 

em recursos  como propagandas, filmes, novelas, livros na escola, música, etc. 

Posteriormente, uma segunda etapa não-presencial do PEB I agrega mais 

três textos que adensam a discussão sobre identidade, movimentos sociais e 

cidadania; escola e construção da identidade na diversidade e, por fim, 

movimentos sociais para a construção da cidadania. 

 A primeira etapa da parte não-presencial do PEB II contém também três 

textos (sessenta páginas) que versam sobre as seguintes temáticas: abordagens 

da diversidade e relações sociais; identidade, movimentos sociais e cidadania; 

escola e diversidade sócio-cultural. Cada texto sugere a formulação de atividades 

a serem desenvolvidas em sala de aula, bem como o uso de outros recursos como 

Internet e outras formas de mídia. 

 Há uma segunda descrição de textos dentro da parte não-presencial do 

PEB II que também recebem a denominação de “formação teórica do professor” 

baseados nas temáticas: currículo e diversidade – interculturalismo e 

multiculturalismo; pedagogias anti-discriminatórias e anti-racistas; cultura afro-

brasileira e ancestralidade africana. 

 Dentre as instruções presentes no documento, para acompanhar o 

desenvolvimento do Projeto Piloto constam: avaliação de critérios didático-

pedagógicos; leitura e avaliação da apostila; pesquisa com os professores sobre 

os resultados do curso; orientação de atividades com propostas Internet; e ainda 

uma vasta bibliografia sobre relações étnico-raciais. 
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4.1.2 Descrição dos Materiais do Programa 
 
 

� As Apostilas – Módulos I e II 
 
 
 O Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade incluiu, 

nos dois módulos de 40 horas, encontros presenciais, videoconferências e 

atividades dirigidas. Para subsidiar os professores da rede estadual de ensino na 

formação, buscou-se elaborar um material com base no contexto da Lei Federal 

10.639/03 em consonância com o Parecer 003/2004 do Conselho Nacional de 

Educação. 

 Para encaminhar a discussão durante o processo formativo, quatro 

apostilas foram elaboradas: duas para os Módulos I e II, destinadas aos PEB I; e 

duas também para os Módulos I e II, confeccionadas para os PEB II. 

 Em se tratando das apostilas do Módulo I do Programa, tanto para PEB I 

quanto para PEB II, ambas estão divididas em quatro partes que apresentam 

textos relacionados à luta social contra as formas de discriminação, bem como 

apresentam formas de trabalhar essas questões a partir do cotidiano escolar.  

 Na apostila do PEB I, o artigo Conceituações básicas sobre discriminação 

versa sobre termos como raça, racismo, intolerância, xenofobia, preconceito, 

estereótipos e discriminação. Paralelamente, na apostila do Módulo I – PEB II –  o 

texto Conceitos básicos para a temática racial traz uma reflexão sobre racismo, 

preconceito racial, discriminação racial, e estigma com base no referencial da 

Sociologia e Antropologia. 

 Logo após a abordagem conceitual, nas duas apostilas, três atividades 

similares são propostas para serem trabalhadas pelos professores em sala de 

aula e, ainda, há sugestões de leituras relacionas à temática.  

Para elucidar as atividades propostas, destaco a seguinte: 

 

Trabalhando em sala de aula 
Peça para seus alunos analisarem por escrito ou oralmente as 
frases seguintes, de modo que você possa discutir com eles a 
presença de preconceitos, os estereótipos e o racismo nelas 
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embutidos: 
Marta é negra, mas é bonita. 
Seu João é um homem notável. Um preto de alma branca. 
Os jogadores negros de futebol só se casam com loiras burras. 
O negro quando não suja na entrada suja na saída. 
 
 

 Na seqüência, a apostila do PEB I com o texto Escola e diversidade, numa 

abordagem histórica, recupera a atuação do Movimento Negro na luta por uma 

educação anti-racista que remonta à década de 1930. Com a mesma perspectiva, 

a apostila do PEB II, a partir de Educação e diversidade aprofunda a discussão 

sobre a expansão da formação de professores em pedagogias anti-racistas, 

desvelando como a concepção eurocêntrica esteve presente em diferentes 

momentos da educação pública. 

Como se observa a seguir: 

 
Daí a preocupação do IPE (Instituto de Pesquisas Educacionais) 
na gestão de Arthur Ramos no período 1933-1938, em 
desenvolver e aplicar testes de inteligência, físicos e psicológicos 
para separar os alunos por turmas que na prática separavam os 
alunos negros dos brancos ou ainda a recusa de algumas escolas 
em atender alunos afrodescendentes (Rodrigues, s/data, p.27). 

 
 
 Na terceira parte das duas apostilas – PEB I e PEB II – em A literatura 

infanto-juvenil, o livro didático e os personagens negros no Brasil, três autoras 

descrevem como a literatura dirigida ao público infantil, desde o final do século XIX 

e começo do século XX, invisibilizam personagens negros, ou quando abordam 

tais personagens agregam uma visão estereotipada. Para problematizar a 

temática, destacada no artigo, entre os professores, atividades e algumas 

referências bibliográficas sobre literatura e livro didático são sugeridas: 

    
 Atividade 1 
Faça, com seu grupo de alunos, um levantamento das ilustrações 
que aparecem no livro didático (ou outros materiais) que você 
utiliza. Faça o mesmo conversando com a turma sobre heróis e 
heroínas que eles conhecem. 
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Para Ver 
Filme: Kiriku e a Feiticeira. É interessante mostrar o filme, pois 
apresenta aos alunos/as um herói negro. 
 
Para Ouvir 
“A imagem”, em Thaíde e DJ Hum, CD Assim caminha a 
humanidade – Trama, 2000. 

 
 

A última parte das apostilas contém anexos como a Lei nº. 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003; o Parecer 003/2004 do Conselho Nacional de Educação que 

regulamenta a alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, pela Lei nº. 10.639/03, estabelecendo a obrigatoriedade do Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica; e a Resolução 

nº. 1, de 17 de junho de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Com relação às apostilas, elaboradas para o Módulo II do Programa São 

Paulo: Educando pela Diferença – PEB I e PEB II estão divididas em seis partes e 

não há distinção entre os conteúdos destas, que versam desde o papel da escola 

na construção da identidade do alunado, até aspectos da história africana dos 

negros no Brasil. Esse material segue o formato das apostilas anteriores do 

Módulo I, ou seja, após a leitura do artigo há sempre indicação de atividades e 

referências para estudo e aprofundamento da temática. 

Nessas referências, os escritores são intelectuais com vasta produção no 

estudo das relações raciais como Nilma Lino Gomes em Diversidade Cultural e 

Currículo; Anete Abramowicz em A escola e a construção da identidade na 

diversidade; Lúcia Maria de Assunção Barbosa em Pedagogia da exclusão: a 

representação do negro na literatura brasileira; Kabengele Munanga em Alguns 

aspectos da história africana dos negros no Brasil; e Petronilha Beatriz Gonçalves 

e Silva em Aprender a conduzir a própria vida: dimensões do educar-se entre 

afrodescendentes e africanos. 

 Neste material do Programa, o escrito Alguns aspectos da história africana 

dos negros do Brasil propõe uma releitura da visão da África sub-saariana, 

portanto, vale a pena descrevê-la. O autor divide o texto em cinco partes 
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principais: introdução; dados geográficos; África – berço da humanidade; antigas 

civilizações da África; e estados africanos medievais. 

 A primeira parte destaca o papel da historiografia colonial como produtora 

de uma visão estereotipada da África na qual prevalecem aspectos negativos 

como atraso, selva, fome, doenças, para justificar a invasão colonial e sujeição 

dos africanos à violência. Na segunda parte, pela exposição de mapas e divisões 

geográficas do continente africano e suas ilhas, é descrito o mapa geopolítico da 

África com 57 países – configuração pós-colonização, com uma população de 

cerca de 600 milhões de habitantes que apresentam diversidade cultural e 

lingüística. No que se refere à terceira parte do texto, resgata que a ciência atribui 

à África o local de origem do homem moderno: 

 
Os primeiros seres geralmente reconhecidos como ancestrais 
humanos foram os australopitecos, cujos vestígios têm sido 
encontrados entre Etiópia e Transvaal (África do Sul), em 
contextos que datam de 4 milhões a cerca de 1,5 milhões de anos 
atrás (Munanga, s/data, p.65). 
 
 

 Com relação à quarta parte trata das antigas civilizações da África, 

subdivididas em civilização egípcia, império de Kush e civilização cuxita e, por 

último, civilização axumita, buscando dar novos significados ao estudo destas 

civilizações. Para tal finalidade, o autor coloca em debate que o Egito foi povoado 

a partir dos imigrantes africanos, sustentado em argumentos científicos de que a 

origem humana está calcada no continente africano e em dados historiográficos, 

paleontológicos, antropológicos que comprovam “a mão negra na civilização 

egípcia”. Logo, na seqüência, expõe sobre a importância do império de Kush pela 

configuração de um poder matriarcal que durou cerca de mil anos. A última 

subdivisão retrata a civilização axumita como originária da evolução geográfica e 

das circunstâncias históricas impostas ao principado Axum (final do século II e 

início do século IV), criando um império que atingiu regiões situadas entre o 

planalto do Tigre e o vale do Nilo. Mais do que propriamente conquistas territoriais, 

este império destacou-se pelo legado lingüístico deixado ao grupo meridional 

semita no qual a Bíblia no século V foi traduzida, e também pelo modelo de 
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divisão do Estado em reinos subordinados, tributados pelos próprios axumitas.  

 A quinta parte – Estados africanos medievais – traz uma contribuição 

riquíssima ao compor um panorama da origem dos africanos escravizados no 

Brasil, descaracterizando escritos que apontavam apenas o litoral de Angola e de 

Moçambique, e do golfo de Benin, como fonte das embarcações. 

 
Todos os africanos escravizados no Brasil foram trazidos através 
da rota transatlântica, envolvendo povos de três regiões 
geográficas: 
1º) África Ocidental, de onde foram trazidos homens e mulheres 
dos atuais Senegal, Mali, Níger, Nigéria, Gana, Togo, Benin, 
Costa do Marfim, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo 
Verde, Guiné, Camarões; 2º) África Centro-Ocidental, envolvendo 
povos do Gabão, Angola, República do Congo, República 
Democrática do Congo (Ex Zaire), República Centro-Africana; 
África Austral, envolvendo povos de Moçambique, da África do 
Sul e da Namíbia (Munanga, s/data, p. 76). 

 
 
 Esses aspectos ajudam a pensar, aqui, que a África não é um bloco 

homogêneo comumente esboçado pela historiografia oficial, mas que esses 

diferentes países, deste imenso continente, apresentam suas especificidades 

culturais e lingüísticas que não podem ser apagadas e consideradas iguais, 

embora apresentem algumas semelhanças. 

 

 
� O Documentário: Isso, Aquilo e Aquilo Outro 
 
  
 Em consonância com o material escrito, alguns recursos midiáticos foram 

utilizados como instrumento para fomentar a discussão sobre as relações étnico-

raciais durante o Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade. 

Dentre esses materiais, destaca-se o documentário Você Faz a Diferença que traz 

alguns trabalhos desenvolvidos pelos professores da rede estadual como 

resultado da formação recebida e, para além da discussão étnico-racial, o 

documentário Isso, Aquilo e Aquilo Outro, também produzido para o Programa, 

busca ampliar o debate sobre diferenças que recortam o contexto escolar, e que 

exigem dos educadores maior reflexão sobre as particularidades de diversos 
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grupos sociais, quais sejam, de etnia, de portadores de necessidades especiais, 

dentre outras.  

Contudo, como o objeto desta Dissertação é a formação do professor de 

educação básica para o trato das relações étnico-raciais, optei por descrever Isso, 

Aquilo e Aquilo Outro por se tratar do primeiro documentário produzido para o 

Programa, buscando apresentar como a construção da narrativa deste, muitas 

vezes, torna-se difusa para o principiante, como é o caso do professor de 

educação básica da rede estadual, no estudo das relações étnicas.  

 Em 2004, Isso, Aquilo e Aquilo Outro foi produzido por Miriam 

Chnaiderman. O documentário contém 36 minutos, cuja narrativa é construída por 

meio de um movimento digressivo, no qual são retomados os depoimentos de 

pessoas com perfis profissionais diferentes como: jornalista, psiquiatra, estilista, 

professor de educação básica, gestor de escola pública, ex-metalúrgico, jogador 

de basquete, artista plástica, presidenta de uma organização não-governamental, 

atriz, padre, etc, que vivenciaram no cotidiano algum tipo de discriminação, 

preconceito em decorrência do pertencimento racial ou, até mesmo, pela opção 

sexual.   

Para tanto, o documentário traz como primeiro cenário o Parque do 

Ibirapuera, localizado na cidade de São Paulo, onde é colhido o depoimento de 

um proprietário de uma bicicletaria, que aluga bicicletas dentro deste Parque. O 

proprietário relata que não é visto como dono da bicicletaria, e relaciona tal 

invisibilidade com seu pertencimento racial.  

Para elucidar alguns depoimentos do documentário, destaco o relato do 

jornalista e da presidenta da ONG Fala Preta acerca do comportamento do 

brasileiro em relação às questões raciais: 

 

Jornalista: “A invisibilidade é o seguinte: pra qualquer um no 
Brasil a primeira coisa que ele vê é a cor da pele. Depois vão 
querer saber se sou jornalista, se sou médico... não importa. Se 
sou negro... sou negro antes. Por isso, a diferença entre o negro, 
o japonês, entre o judeu, entre os outros brancos. Porque os 
outros brancos são antes de tudo brancos ”. 
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Fala Preta: “Vivemos numa sociedade esquizógena, ou seja, que 
tem a capacidade de criar esquizofrênicos porque está, 
constantemente, mostrando duas informações: a que tem, e a que 
não tem racismo”. 
 
 

 Ao longo do documentário, busca-se mostrar como, na década de 1980, 

com o financiamento de agências internacionais, a organização de grupos 

marginalizados pela estrutura social se configurou num instrumento de resistência 

e de combate aos ideais baseados no sexismo e no racismo, que atingem de 

forma perversa a mulher, sobretudo a mulher negra – duplamente discriminada.  

 Um dado interessante, no documentário, refere-se ao depoimento de dois 

professores e de uma gestora da rede pública estadual de ensino, que expõem 

como lidam com a diferença, dentro do espaço escolar, no tocante aos alunos 

portadores de necessidades especiais, à homofobia e, ainda, na forma de refletir 

sobre sexualidade. 

Como segue: 

Professor 1: “Já nós temos uma aluna de inclusão desde a 5ª 
série, e passamos maus bocados, inclusive, com amigos 
professores que, pelas dificuldades em se trabalhar com crianças 
com necessidades especiais, sugeriram que ela não tinha 
condição de freqüentar aquela sala”. 
 
Professor 2: “No ano passado, tínhamos um homossexual, na 
sala de aula, 3º colegial.  Ele era violentamente discriminado, 
sobretudo, por um grupo de meninos liderado por um menino 
homófobo. Quer dizer, há determinados momentos que se tem de 
dizer, claramente, com todas as letras, que aquele tipo de 
comportamento não é aceitável. E que, por exemplo, atitudes que 
eles tinham de cuspir no aluno; tentar pegá-lo na hora da saída, 
gratuitamente, gratuitamente, sem motivo aparente eram atitudes 
passíveis de punição, e foram passíveis de punição”. 
 
Gestora: “O ano passado veio um grupo de meninas me procurar: 
[alunas: Olha, nós queríamos te pedir pra trabalhar o mural da 
escola]. Achei maravilhoso. [alunas: Mas nós queríamos reservar 
uma parte desse mural para o grupo GLS (gays, lésbicas, 
simpatizantes]. Eu me senti sem o chão porque não sabia como 
me comportar naquele momento. Porque não sabia o que falar, 
nem o que decidir. No fim, eu acabei tendo que trabalhar minha 
própria dificuldade de resolver essas questões. E fui enrolando 
essas meninas, até o final do ano, e não colocamos o mural”. 
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O documentário evidencia que o racismo, o preconceito, a discriminação 

racial na sociedade brasileira não se restringem aos negros, mas se dirigem 

também aos judeus, aos povos asiáticos.  

O depoimento de um padre de ascendência japonesa revela tais práticas: 

 
Padre: Com relação a minha pessoa por ser de origem japonesa, 
e de descendência japonesa, quando cheguei aqui, 
principalmente, quando as pessoas não me conheciam se 
dirigiam a mim, exatamente, se referindo a minha origem: [Oooh! 
Japonês, japinha...]. E, na medida, que eles descobriram que era 
sacerdote... padre, então, aí mudou o tratamento, e a forma de 
me tratar. Mas deu pra perceber assim... um pouco que, mesmo 
sendo católico, mesmo da Igreja Católica, não é assim tão 
tranqüilo como deveria ser.” 

 
 
 Deve-se destacar que, embora o documentário sensibilize o expectador 

acerca das múltiplas formas em que o racismo, o preconceito e a discriminação se 

engendram nas relações cotidianas, alguns relatos, como é caso descrito logo 

abaixo, não ampliam o debate sobre as relações raciais, e soam como discurso 

essencialista – voltado para as minorias (Giroux, 1999).  

 Como se observa:  
 

Estilista: “Eu acho assim, vamos supor que eu esteja com um 
branco do lado. Ele fica assim: [Ai, que pele! Mas você não é 
negra. Você é morena.] Aí, já acabou nossa amizade. Já acabou. 
Aí, já não gosto. Aí, já falo assim: Então, é seguinte... sangue bom 
sai andando”. 

  
Outro relato:  

 
Estilista: “Eu namorar um branco? Acho que não. Mas tem 
gostos, né... [risos] tem gostos... [risos] tem gostos... [risos]. Tem 
gostos, né. Tem coisa que você olha assim... O preto, o negro pra 
mim é como se fosse meu prato predileto. Eu passo assim...”. 

     
 
 
 Com o objetivo de inserir uma abordagem sobre cotas nas universidades 

públicas para negros, o documentário explora o depoimento de algumas pessoas, 

que, muitas vezes, emitem suas opiniões de forma difusa. Dentre esses relatos, 

exponho dois:  
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Professor de história: “Quando fala em cotas pra negros... já 
são duas linhas. Se for por descendência, todo brasileiro tem 
direito. Se for pela cor, não. Então, sou a favor da cota, desde que 
definam a situação: é pela cor, ou pela descendência?” 
 
Estilista: “Isso, já acho que é uma questão de politicagem. 
Vamos dizer assim. Agora, depois de não sei quantos mil anos. 
Agora, tem que ter cota pra negro. Aí, aparece um que diz que o 
tataravô era negro... que a tataravó era não sei o quê. É 
considerado como negro e acaba entrando na faculdade. E a 
gente, que é negro? Então, pra mim... não acredito nessa cota, 
nessa obrigação”. 

 
É importante salientar que o documentário foi elaborado como recurso 

áudio-visual para ser utilizado ao longo do processo formativo dos professores da 

rede estadual de ensino no Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 

Igualdade, e como instrumento para multiplicar, na unidade escolar, junto aos 

professores não contemplados na formação, a temática étnico-racial. Entretanto, 

nota-se que alguns sujeitos do documentário Isso, Aquilo e Aquilo Outro não 

possuem um conhecimento prévio sobre as questões étnico-raciais, e que no 

contexto de um Programa de educação continuada demanda abrangência 

conceitual. 

Destaco, ainda, a opinião de um colaborador do CPDCNSP, órgão 

fomentador do Programa, sobre o documentário: 
 

“.... O filme Isso, Aquilo e Aquilo Outro,  particularmente,  não 
gostei. Acho que a abordagem que é feita sobre as relações 
étnico-raciais, ali, ela me parece em descompasso com o material 
escrito. [...] ”.  

 
 O documentário é encerrado com o relato da presidenta da ONG Fala Preta 

que recupera o discurso sobre relações étnicas, mediante uma abordagem 

desterritorializada em que deve prevalecer a “pluralidade de vozes, reafirmando o 

legado histórico traçado na luta contra grandes narrativas” (Giroux, 1999).  Como 

se observa, segundo a presidenta: “300 anos de escravidão não é uma história só 

negra, mas é uma história da humanidade. É uma história mundial. [...]”. 

No Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, o 

NEAB também utilizou um site como estratégia para discutir as relações raciais no 

espaço escolar. Para isso, selecionou um conjunto de perguntas que versavam 
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sobre: definição de racismo, mídia e naturalização das desigualdades raciais, 

distinção entre racismo e preconceito, diferença entre preto e negro, como lidar 

com o racismo não declarado, sistema de cotas, racismo e luta de classes, 

sistema de cotas e ascensão social, racismo entre negros, preconceito em sala de 

aula, como mudar atitudes preconceituosas do professor, dúvidas sobre definição 

de cor, dentre outras.  

Gomes (2006, p.124), respondente das perguntas pelo site do NEAB, 

destaca que as respostas não possuíam densidade acadêmica, mas que se 

adequavam “à linguagem de seu público-alvo: professores de escolas públicas de 

ensino fundamental e médio”, cuja parcela significativa destes profissionais possui 

apenas o antigo curso de magistério como formação.  

Finalmente, resta agora focalizar: 

 

� O que pensam a esse respeito os profissionais alvos desse Programa – os 
professores – que têm a responsabilidade de colocar em prática tais idéias nas 
escolas e salas de aula? 

 

� O que dizem os demais agentes escolares – que têm a responsabilidade de 
criar nas escolas as condições necessárias para a atuação dos professores e a 
formação dos alunos? 

 
� E o conjunto de profissionais envolvidos na elaboração, organização e 

funcionamento do Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 
Igualdade – como avaliam o Programa em andamento? 

 
 

 
4.2 A visão dos profissionais envolvidos sobre o Programa São 
Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade  
 
 
 Os resultados aqui apresentados têm como finalidade caracterizar a visão 

que os sujeitos da pesquisa expressam sobre o Programa São Paulo: Educando 

pela Diferença para a Igualdade, com base nos depoimentos dos entrevistados e 

aos seguintes aspectos sobre os quais foram questionados: 
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a) Proposta e desdobramentos;  

b) Material elaborado para a formação;  

c) Impactos do Programa na formação do professor de educação básica;  

d) Condições de funcionamento do Programa;  

e) Avaliação e acompanhamento de resultados; e  

f) Percepções sobre racismo, preconceito e discriminação no cotidiano 

escolar e social dos profissionais. 

 

 Em se tratando desses aspectos, foram mapeadas as respostas de cada 

entrevistado, agrupadas e reunidas em quadros-síntese de informações, 

apresentados a seguir, na ordem em que foram arrolados. 

 

 

4.2.1 Proposta e Desdobramentos do Programa 

 

 O Quadro 3 reúne dados referentes às manifestações dos entrevistados 

sobre aspectos positivos e negativos verificados na organização e 

funcionamento da proposta do Programa São Paulo: Educando pela Diferença 

para a Igualdade. 

 
 QUADRO 3: Visão dos profissionais sobre aspectos positivos e negativos do Programa São 
Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade 
 
 

                                Dados 

Participante 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 
Colaborador CPDCNSP 
 

- programa do ponto de vista da 
sensibilização para a temática 
cumpre o papel; 
- trabalho de formação pioneiro; 

- tempo pequeno destinado para a 
formação; 
- falta de melhor articulação entre a 
SEESP e a UFSCar; 

 
Técnica da CENP 
 
 

- o professor reconhecer a 
importância de seu papel no trato da 
diversidade étnico-racial; 

- formato das videoconferências; 
- falta de espaço na escola para 
discutir a temática do curso; 

 
Formadora da UFSCar 
 
 

- iniciativa do Governo em 
implementar a discussão das 
questões étnicas no sistema de 
ensino;  
 

- falta de extensão da formação para 
coordenadores e diretores; 
- falta de espaço para o professor 
divulgar e trabalhar a proposta do 
programa nas escolas; 
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ATP 
 
 
 
 

- programa é o carro-chefe porque 
abre perspectiva para outras 
formações na temática; 
- investir na formação do PEB I 
porque os alunos de 1ª a 4ª série 
quando estiverem no fundamental II 
e no ensino médio terão uma outra 
cabeça, e uma outra maneira de 
enxergar a vida; 

- não observa aspectos negativos, e 
atribui algum insucesso à preguiça 
do professor em trabalhar a temática; 

 
Coordenador Pedagógico 
 
 

- espaço para discutir a questão 
racial, o negro, a importância do 
continente africano, o histórico do 
negro, e as metodologias usadas 
para trabalhar essa abordagem; 
 
 
 

- contemplar dois professores por 
unidade; 
- falta de propagação do material 
escrito na rede; 
- o material escrito pelo fato de 
apresentar mais referências 
bibliográficas, se distanciou de um 
material para ser tratado 
especificamente na escola;   

 
PEB I 

- diversidade de opiniões em relação 
à temática, que geram efeitos 
positivos, por desencadear conflitos, 
reflexão e a busca por mudança de 
comportamento; 
- formadores preparados para 
ministrar as aulas; 
 
 

- parcela pouca significativa de 
professores da rede atingidos pela 
formação; 
- falta de cobrança das atividades 
realizadas depois do Educando; 
- falta de utilização dos dias 
destinados às videoconferências 
como momento de reflexão em toda 
rede de ensino;  

 
PEB II 
 
 
 
 

- para ministrar as aulas do 
programa, especialistas nas 
questões étnicas foram contratados; 

- formato das videoconferências com 
intervenções dos professores 
participantes; 
- pela falta de espaço, a própria 
estrutura estadual barra o êxito de 
qualquer projeto na rede; 

  

 

A análise desses dados reunidos no Quadro 3 revela que, no tocante aos 

aspectos positivos mencionados pelos profissionais entrevistados a respeito da  

proposta do Programa, parece se fazer presente a confirmação da  hipótese:  o 

Programa cumpre o papel de um processo reflexivo inicial em direção à 

percepção e compreensão das questões étnico-raciais em sala de aula. 

 Segundo Gomes e Silva (2002, p. 17), o campo da formação de 

professores, até pouco tempo, não abarcava questões centradas na construção de 

identidades, na relação de gênero, de raça, dentre outras.  

 

Formadora da UFSCar: “O que deu certo foi implementar essa 
discussão no cotidiano das escolas. Sempre repito isso. 
Implementar essa discussão, por incrível que pareça, é novo pra 
algumas pessoas, e é desafiador pra quem vai fazer isso [...]”.  
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Os sujeitos da pesquisa expressam que a proposta do Programa é diferente 

de outras ações de educação continuada ao implementar uma discussão que há 

muito tempo estava prevista na agenda de entidades do Movimento Negro como 

questões cotidianas, que envolvem situações de preconceito, discriminação, e 

racismo, até então, desconhecidas para os educadores da rede estadual.  

 

PEB I: “Desde a imprensa brasileira da Frente Negra, isso é uma 
luta constante do Movimento Negro. Então, essa Lei 10.639/03 já 
estava tramitando há muito tempo [...]” 

 

Dentre outros aspectos, os participantes expõem que a proposta do 

Programa em investir na formação do PEB I consiste numa alternativa para suprir 

a falta de formação destes profissionais, e de possibilitar ao aluno ser menos 

preconceituoso e, portanto, mais ético. 

 

ATP: “[...] Se você começar a trabalhar com os alunos de 1ª à 4ª 
série quando eles estiverem no Fundamental II ou no Ensino 
Médio... eles já têm uma outra cabeça, e uma outra maneira de 
enxergar a vida. Apesar de que... nós sabemos que eles já vêm 
com aquela bagagem de cultura e educação familiar [...]”. 
 

 
Cavalleiro (2000, p. 98) destaca que a falta de preparo de educadoras para 

se relacionarem com alunos negros se constitui num aspecto preocupante dentro 

da educação básica porque “confere à criança negra a incerteza de ser aceita por 

parte dos professores”. Embora a escola reflita as relações de um contexto social 

mais amplo, cabe destacar sua função socializadora, que pode agregar o 

reconhecimento de forma positiva dos negros.  

Por outro lado, conforme se observa ainda no Quadro 3, apesar dessas 

manifestações positivas sobre a Proposta do Programa, os entrevistados também  

indicam alguns aspectos negativos para se efetivar os objetivos da proposta 

formativa.  

Colaborador do CPDCNSP: “Talvez o que poderia ser 
melhorado é ter maior participação do Estado, e que a 
participação da SEESP fosse mais efetiva. Entendeu? No sentido 
de deixar o professor com mais tempo pra poder se aprofundar, e 
se aprimorar... se apropriar, na verdade, dessa formação. Os 
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professores, então, vinham para a formação depois voltavam para 
a sala de aula [...]”. 
 
Técnica da CENP: “[...] Reclamaram que nas escolas não tinha 
espaço pra discutir as temáticas do curso, então, a gente a partir 
dessa reclamação – foi no início do ano passado – a gente 
passou a fazer videoconferências com os gestores porque os 
gestores não participam do curso – o curso é somente pra os 
professores [...]”.  
 
Formadora da UFSCar: “Na minha opinião, os diretores e os 
coordenadores pedagógicos precisariam também ser envolvidos 
no processo. Havia videoconferência, havia momentos em que 
eles participavam também. Mas os coordenadores pedagógicos e 
os diretores na minha opinião também deveriam ter passado pelo 
curso [...]”. 

 
PCP: “[...] A gente já tem um problema que já não é tanto do 
curso, mas é um problema estrutural da rede. A divulgação 
dessas capacitações. Você tem pouca possibilidade de divulgar, 
de multiplicar os cursos seja ele esse, seja qual for [...]”. 
 
PEB I: “[...] Não adianta ter só a Lei se não tiver o querer político 
tanto do professor como da equipe pedagógica da escola [...]”. 
 
PBE II: “Não adianta você querer falar em projetos, projetos, 
projetos, e continuar com a mesma estrutura de hora-aula, 
quantidade de alunos, hora-aula no mesmo espaço-físico. Então, 
acho que a própria estrutura estadual barra”. 

 

Com relação aos fatores negativos apontados pelos diferentes sujeitos da 

pesquisa, dizem respeito ao tempo destinado para a formação e reflexão no 

decorrer do processo formativo, falta de espaço dentro da escola para 

discutir a temática do Programa, falta de incluir os gestores e coordenadores 

pedagógicos na formação, falta de universalização do Programa para os 

demais professores da rede, e outros elementos que também se fazem 

presentes nos quadros expostos mais a seguir. 

 Para a análise desses dados, o estudo realizado por Giovanni (2003, p.209) 

sobre uma concepção de “formação centrada na escola” com suas idiossincrasias 

sinaliza como condição primeira para a aprendizagem da profissão docente a 

capacidade de indagar e de refletir sobre “[...] suas condições de vida e de 

trabalho [...]”. Portanto, esse duplo processo  – indagação e reflexão – possibilita 

“manter princípios, idéias, ideais, atitudes e conhecimentos recebidos ao longo da 
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formação”, mesmo que o exercício da profissão docente e o cotidiano escolar, 

muitas vezes, apresentem condições contrárias.  

Consoante, ainda, com Giovanni (2003), resultados de pesquisas sobre 

situações formativas, em especial as ações de formação continuada no ambiente 

escolar, trazem algumas considerações que ajudam a compreender o processo 

desencadeado no Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 

Igualdade. 

� O funcionamento do sistema escolar e o cotidiano da unidade escolar 
podem ajudar ou impedir o processo de aprendizagem e desenvolvimento 
profissional; 

  
� Espaços para leituras coletivas e situações de reflexão e problematização 

partilhados atuam como facilitadores do processo de desenvolvimento 
profissional por serem situações formativas, embora possam ou não 
resultar em aprendizagens para a profissão; 
 

� Aprendizagem e desenvolvimento profissional dependem de auxílio 
pedagógico continuado e de identificação de efeitos positivos dos novos 
conhecimentos e ações sobre as aulas e os alunos; 

 
� O esforço reflexivo é individual, entretanto, mobilizá-lo requer uso da 

autonomia e profissionalismo conquistados pelos docentes, do grau de 
mudança na rotina da escola e da própria sala de aula. 

   
Dessa forma, ao colocarmos em contraposição os fatores negativos 

apontados pelos sujeitos e os elementos de situações formativas de pesquisas 

anteriores, é possível detectar que o Programa inicia um processo de 

sensibilização do professor para a relevância do ensino de história de cultura afro-

brasileira e africana. Entretanto, à medida que a escola não cede espaço para a 

reflexão, e não é tomada como principal elemento desencadeador de novas 

aprendizagens sobre a profissão docente, isso compromete a própria proposta 

formativa do Programa. 
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4.2.2 Material Elaborado para a Formação 

 

Para analisar as informações extraídas dos depoimentos dos participantes 

acerca do material produzido para subsidiar o professor de educação básica no 

decorrer da formação, como apostilas, site do NEAB, documentários e recursos 

midiáticos utilizados como videoconferência, foi elaborado o Quadro 4 que agrega 

esses dados a seguir: 

 
QUADRO 4: Visão dos profissionais sobre o material elaborado para o Programa São Paulo: 
Educando pela diferença para a Igualdade 
 
 

                                Dados 
Participante 

Conteúdo Acesso ao material 

 
Colaborador CPDCNSP 
 

- apostilas básicas que poderiam 
apresentar mais conteúdo teórico; 
- documentário Isso, Aquilo e Aquilo 
Outro está em descompasso com o 
material escrito; 
- materiais alternativos tiveram 
impacto interessante; 

- não respondeu; 

 
Técnica da CENP 
 
 

- atende as expectativas dos 
professores; 
- documentários foram feitos sob 
encomenda; 
- as apostilas trazem sugestões de 
filmes e atividades; 

- existe uma demanda muito grande 
dos professores por material didático 
para trabalhar as questões discutidas 
no curso; 

 
Formadora da UFSCar 
 
 

- possibilita as pessoas iniciarem 
uma reflexão sobre a temática em 
estudo; 
- material de literatura densa para 
pesquisa do professor, e sem 
receitas prontas;  

- o material fornecido pelo Educando 
garantia o mínimo necessário para a 
formação, mas outros instrumentos 
foram utilizados para adensar a 
discussão;  

 
ATP 
 
 
 
 

- a literatura é nova porque não havia 
uma preocupação em estudar a 
cultura de origem africana; 

- somente os professores que 
participaram do programa receberam 
a apostila; 
- realizou pesquisa na Internet para 
ampliar a quantidade de material 
disponível para os professores; 

 
Coordenador Pedagógico 
 
 

- o material tem uma bibliografia 
fantástica; 
- fica difícil pensar em multiplicar o 
conteúdo, e mesmo o material;  
 
 
 

- o material é restrito aos professores 
participantes da formação; 
- a escola possui apenas cópias das 
apostilas; 

 
PEB I 
 

- material de boa qualidade com 
referências bibliográficas; 
 
 
 

- as videoconferências poderiam ser 
enviadas para a escola para ampliar 
o debate, no HTPC, com os 
professores não inscritos na 
formação; 
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PEB II 
 
 
 
 

- não respondeu; - do material produzido somente teve 
acesso às apostilas; 
- os demais materiais não estão 
disponíveis, e se quiser ter acesso 
tem de comprá-los; 

 

 
Com relação ao material escrito elaborado sob encomenda, os sujeitos 

expressam que o conteúdo introduz a discussão em torno das relações raciais 

com termos relacionados à luta social contra a discriminação racial, com 

sugestões de atividades para o professor trabalhar em sala de aula, sobre o 

papel da escola na construção da identidade dos alunos, e sobre aspectos da 

história africana dos negros no Brasil como, por exemplo:  

 

Técnica da CENP: “[...] Alguns outros pesquisadores, que já têm 
bastante nome na área,  como o Profº. Kabengele Munanga 
(USP) e a Profª. Nilma Lino Gomes (UFMG) foram também 
chamados para escrever, especialmente, para esse fim. Então, as 
únicas pessoas de fora. E o restante são professores, 
pesquisadores, estudantes da UFSCar ligados ao NEAB”.  

 

Conforme nos alerta Giroux (1999), a inserção de temas relacionados ao 

campo da cultura na formação de educadores, como o descrito nas apostilas do 

Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, institui um canal 

de interlocução entre multiculturalismo e academia em decorrência destes 

estudos, na dinâmica dos movimentos de afirmação e de resistência darem 

algumas respostas frente aos processos de exclusão e aniquilamento de 

identidades culturais.  

Por outro lado, alguns participantes relatam que a inexistência de um 

material com maior conteúdo teórico para atender às especificidades didáticas do 

professor em sala de aula “fragilizou a divulgação” do Programa na unidade 

escolar. 

PCP: “[...] E mesmo o material, só o material escrito não dá uma 
dimensão que o projeto merece. Um material que embora seja 
muito bom... o material escrito... ele não se propagou, e o fato de 
só ter referências bibliográficas, referências de filmes ao final das 
unidades e não um material especificamente pra ser tratado nas 
escolas... ele também fragilizou a divulgação do projeto pra rede 
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como um todo”. 
  

Formadora da UFSCar: “As críticas por parte dos professores, 
assim no sentido de que talvez eles esperassem algo mais pronto. 
Algo que desse mais pistas [...]”. 

 
Colaborador do CPDCNSP: “Acho que as apostilas são apostilas 
básicas, embora elas pudessem ter um nível maior de 
aprofundamento [...]”. 
 

Giroux (1999) atribui aos Estudos Culturais status de projeto político e 

pedagógico entre o discurso moderno e pós-moderno para pensar a educação, 

incentivando mudanças no comportamento das pessoas, mediante o 

deslocamento das lutas pelo poder para o campo “simbólico e discursivo” em que 

se dá a formação de identidades. Entretanto, como condição necessária, para que 

tal projeto político possa se constituir, é necessário que os educadores dialoguem 

com o referencial teórico em questão para assumir uma “[...] luta política e 

pedagógica por justiça, igualdade e liberdade” (Giroux, 1999, p.193). 

Os depoimentos evidenciam que, durante o processo formativo, os 

participantes não tiveram a possibilidade de se apropriar do referencial teórico 

para que pudessem assumir de fato  a proposta formativa, embora o material 

escrito possua sua especificidade para o debate étnico-racial. 

É interessante destacar a observação de André (2004) em relação às 

pesquisas sobre processos formativos de educadores como a Pensamento e 

Linguagem, realizada por Poppovic et al. (1981), em que a elaboração de 

materiais didáticos é parte integrante da formação. Nessa pesquisa, os materiais 

foram elaborados em torno de três eixos principais: do que existe no contexto 

escolar; o que saber no tocante aos conhecimentos necessários para haver 

intervenção na realidade; e o que fazer com “as soluções e modelo de atuação” 

(André, 2004, p.210).  

 

Técnica da CENP: “[...] a apostila não foi pensada como material 
didático pra aluno. Ela é um material para recepção dos 
professores, mas ainda assim, ela dá bastantes sugestões de 
filmes, de atividades que se possa fazer com alunos [...]”. 
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Em se tratando ainda dos depoimentos dos participantes, o fato do material 

escrito não ter sido elaborado como material didático, possuir muitas 

referências bibliográficas, não apresentar aprofundamento revela o quanto é 

necessário agregar aos processos de formação continuada o material didático 

como subsídio para o professor. 

Outro aspecto a considerar, destacado ainda por André (2004) dentro da 

dimensão formativa, são as variantes como:  professoras formadas e leigas; 

professoras provenientes das zonas rurais e urbanas; e tempo limitado para 

contemplar aspectos cognitivos e afetivos da formação.  

Com base nos dados coletados do Programa São Paulo: Educando pela 

Diferença para a Igualdade, o Projeto Piloto atendeu 160 professores, a primeira 

fase atingiu 3.520 professores e a segunda fase do Programa contemplou 12.480 

professores no processo formativo, perfazendo 16.160 professores da rede 

estadual atendidos pela formação. Assim, a leitura da proposta do Projeto Piloto 

mostra uma pequena diferenciação no formato das atividades, em contraposição à 

escolaridade mínima exigida dos participantes, sendo ensino médio para PEB I e 

ensino superior para PEB II. 

A descrição Materiais do Programa, no Capítulo IV, expõe que somente 

na apostila do Módulo I para PEB I e PEB II houve pequena diferenciação na 

elaboração do material, já na apostila do Módulo II não houve qualquer distinção, 

apesar da importância de se considerar algumas variantes como professoras 

formadas e leigas descritas por André (2004). 

 

Aspectos considerados quanto ao acesso aos materiais do Programa: 

 

� Técnica da CENP: Existe uma demanda por material didático para trabalhar as 
questões discutidas no curso; 

 
� Formadora da UFSCar: O material fornecido pelo Educando garantia o mínimo 

necessário para a formação, mas outros instrumentos foram utilizados para 
adensar a discussão; 

 
� ATP: Somente os professores que participaram do Programa receberam a 

apostila; 
 



 93 

� PEB I: Para ampliar o debate com os professores não inscritos no Programa, as 
videoconferências poderiam ser enviadas para a escola e usadas no HTPC; 

 
� PEB II: Somente as apostilas estão disponíveis para o professor, enquanto os 

demais materiais indicados se quiser tem de comprá-los. 
 

Alguns autores, como Gimeno Sacristán (1995), apontam que pensar a 

educação pela diversidade requer investir num currículo multicultural, na formação 

de professores, no planejamento de ações pedagógicas, no desenvolvimento de 

materiais didáticos, e na revisão crítica de práticas vigentes.  

Portanto, o contexto social, descrito na Tabela II, caracteriza que os negros 

têm menores possibilidades de dar continuidade ao seu processo de 

escolarização em relação às pessoas brancas de mesma origem social, então a 

proposta de uma educação anti-racista não prescinde dos aspectos expostos.  

 

 

4.2.3 Impactos do Programa na Formação do Professor de 

Educação Básica 

 

Para analisar a percepção expressa pelas diferentes pessoas envolvidas no 

Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, o Quadro 5 

reúne algumas informações a partir dos eixos referências às mudanças na 

prática pedagógica e referências aos poucos reflexos na prática pedagógica, 

que permitem delinear as implicações da formação, refletidas na prática 

pedagógica do professor de educação básica. 

 
QUADRO 5: Impactos do Programa identificados pelos participantes na formação do professor de 
educação básica  
 
                                    Dados 
Participante 

Impactos  do Programa na Formação do Professor 

Colaborador CPDCNSP - apresenta resultados positivos a partir dessa intervenção. 

 
Técnica da CENP 
 
 

- o programa direcionou o olhar do professor para observar 
certas questões sociais que não percebia ou percebia, mas 
não analisava; 
- a formação ampliou o entendimento sobre o racismo e 
discriminação; 
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Formadora da UFSCar 
 

- a formação implica mudanças na prática docente, mas 
depende também do respaldo da direção escolar para iniciar a 
discussão dentro da escola; 

 
ATP 

- programa enriquecedor à medida que ajudou os professores 
a perceberem que existe discriminação; 
- a aplicação da proposta na escola depende  do apoio do 
gestor,  do coordenador, e da própria força de vontade do 
professor; 

 
Coordenador Pedagógico 
 
 

- houve momentos pontuais em que a formação se fez 
presente no cotidiano da escola, mas sem o programa essa 
situação seria bem pior; 
- parte dos professores passaram a tematizar mais a questão 
racial;  

 
PEB I 
 

- não houve grande mudança porque a escola não aderiu à 
proposta, mas apenas alguns professores de forma isolada 
trabalham cotidianamente; 

 
PEB II 
 

- o programa exerceu influência na prática pedagógica pela 
aproximação com outras pessoas, com outras idéias, e outros 
conhecimentos; 

 

 

Referências aos poucos reflexos na formação do professor: 

 
� Formadora da UFSCar: A formação implica mudanças na prática docente, mas 

depende também do respaldo da direção escolar para iniciar a discussão dentro 
da escola; 

 
� ATP: A aplicação da proposta na escola depende do apoio do gestor, do 

coordenador, e da própria força de vontade do professor; 
 
� PCP: Houve momentos pontuais em que a formação se fez presente no cotidiano 

da escola, mas sem o programa essa situação seria bem pior; 
 

� PEB I: Não houve grande mudança porque a escola não aderiu à proposta, mas 
apenas alguns professores de forma isolada trabalham cotidianamente; 

 

Para ampliar a análise desses dados, vale a pena resgatar o que foi descrito 

no Capítulo III em que Giovanni (2003) identifica algumas condições importantes à 

formação continuada de professores sem as quais essas situações denominadas 

‘formação em ação’ tendem a se tornar irrelevantes: 

 

� Intencionalidade: estado de interrogação sobre a profissão e o 
compromisso com as ações de busca de respostas em relação à própria 
experiência profissional;  
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� Produção de conhecimento: reconhecimento de que práticas e situações 
cotidianamente vivenciadas pelos professores e demais profissionais das 
equipes técnicas das escolas podem gerar pensamentos e promoção de 
mudanças; 

 
� Dimensão coletiva: esforço reflexivo empreendido por cada um dos 

profissionais envolvidos, gerando situações coletivas e solidárias;  
 

� Caráter prospectivo: trata-se de um movimento que projeta ou antecipa 
novas condições para que o grupo possa buscar mediações para a ação 
pedagógica; 

 
� Formação de professores e gestão da escola: tentativas de aplicação 

das ações de formação continuada no ambiente escolar fracassam devido à 
própria organização do trabalho na escola com imposição de regras e 
práticas aos professores; 

 
� Aprendizagens e mudanças para a escola: mudanças nas organizações 

não acontecem como resultado de prescrições externas, mas se dentro da 
escola se processar também uma aprendizagem institucional e 
organizacional; 

 
�  Trabalhar sob a forma de projetos: apesar do aprisionamento vivido 

pelos professores na cultura escolar com suas regras, trabalhar sob a forma 
de projetos pode ser uma saída. 

 

Diante disso, é possível identificar, nos depoimentos dos sujeitos, que a 

eficácia da aplicação da Lei Federal nº. 10.639/03 na  educação básica não se 

deve restringir a um Programa de educação continuada, mas principalmente 

abranger os sistemas educacionais e as políticas direcionadas para a formação de 

professores.  

Entretanto, Canen e Xavier (2005) explicitam que no caso das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Formação de Professores – documento desencadeador 

de processos formativos – quase nenhuma ênfase é destinada ao 

multiculturalismo, e que nesse documento predomina uma linha de formação 

centrada no desenvolvimento de competências por privilegiar um ensino voltado 

para a prática, que está descolada de uma concepção formativa que embase a 

pesquisa como fulcro da formação e da profissionalização docente. 
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O depoimento abaixo revela a importância desta formação: 

 

ATP: “Eu digo para os alunos: Feliz do negro que tem uma cor 
que não se desbota. Gente! Fui pra praia to desbotando. Vocês 
negros não desbotam. Feliz de vocês que sabem de onde vêm. 
Nós “brancos” não somos da mesma origem. Branco é o teto da 
escola. Eu sou desbotada”. 
 
 

Com base em Giroux (1999), é possível identificar no depoimento da ATP 

resquícios de uma pedagogia essencialista, marcada pela ausência de diálogo e 

pelo entendimento parcial sobre a complexidade das relações sociorraciais, que 

entrecruzam conhecimento e poder, bem como dos efeitos negativos desta 

pedagogia na formação dos alunos.  

Consoante com McLaren (2000), esse depoimento também evidencia 

alguns elementos da Condição Branca, fenômeno coletivo multifacetado que 

constrói relações sociais de privilégios para os brancos, à medida que assume um 

“processo de auto-identificação positiva” em relação aos negros pela projeção de 

uma visão mais baseada na identidade, em detrimento da luta em torno de justiça 

social, portanto, do desmantelamento desta Condição. 

Esse fato reitera a importância de considerar os professores como “peças-

chave no processo de tomada de decisão nas escolas” (Nóvoa, 1991, p. 30) e, por 

outro lado, coloca em foco o pequeno valor social atribuído à função docente. 

 

Referências às mudanças na formação do professor: 

 

� Colaborador do CPDCNSP: Apresenta resultados positivos a partir dessa 
intervenção; 

 
� Técnica da CENP: A formação ampliou o entendimento sobre o racismo e 

discriminação;  
 
� ATP: Programa enriquecedor na medida em que ajudou os professores a 

perceberem que existe discriminação; 
 

� PEB II: O programa exerceu influência na prática pedagógica pela aproximação 
com outras pessoas, com outras idéias, e outros conhecimentos. 
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Para o entendimento dessas referências, a construção de experiências de 

formação de professores comprometidas com uma educação multicultural 

depende de um amplo debate sobre lutas sociais e da inserção no meio delas. 

Portanto, a formação de professores para a diversidade requer o que “há de mais 

avançado no movimento docente, nas ciências humanas e nos recentes estudos 

culturais no campo da educação” (Gomes e Silva, 2002, p.28). 

 As autoras ainda observam que a formação para a diversidade não é 

resultado de uma “consciência”, mas que, além desta constatação,  resulta da 

apropriação de “espaços, discussões e vivências” interseccionadas com a 

“diversidade étnico-cultural, a subjetividade e a inserção social do professor”, que 

assim terá condições de reconhecer essa mesma dimensão na vida dos alunos 

(Gomes e Silva, 2002, p.29).  

Portanto, pode-se verificar que o Programa analisado cumpre uma primeira 

etapa em direção a um processo formativo por apresentar alguns resultados 

positivos (Colaborador do CPDCNSP); por ampliar o entendimento sobre racismo 

e discriminação (Técnica da CENP); e por aproximar pessoas com idéias e 

conhecimentos diferentes (PEB II). Entretanto, o debate na educação sobre o 

significado multicultural não se reduz aos aspectos destacados por esses sujeitos. 

 

 

4.2.4 As condições de Funcionamento do Programa 

 

O Quadro 6 aborda questões relacionadas à visão dos diferentes 

participantes em relação ao número de participantes e no tocante à aplicação 

da proposta do Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade 

na unidade escolar. 
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QUADRO 6: Visão dos profissionais sobre as condições de funcionamento do Programa 
 
 

                                Dados 
Participante 

Número de participantes Aplicação do programa na unidade 
escolar 

 
Colaborador CPDCNSP 
 

- para atingir toda a rede estadual o 
programa deveria durar um tempo 
maior; 

- não respondeu; 

 
Técnica da CENP 
 
 

- projeto piloto: 160 pessoas; 
- 1ª fase: 3520 pessoas; 
- 2ª fase: 6824 pessoas; 
- 2ª fase (prolongamento): 5656 
pessoas; 
* total de professores contemplados 
pelo programa: 16.160; 

- na videoconferência de avaliação os 
professores mostram empenho, e 
propostas de aplicação na sala de 
aula do conhecimento discutido; 

 
Formadora da UFSCar 
 
 

- não sabe o critério utilizado para 
compor o número de participantes; 
- ouviu duas versões: uma os 
professores foram convidados; outra; 
os professores se inscreveram; 

- os professores contavam que era 
muito difícil encontrar um espaço para 
discutir a questão, e apontavam como 
responsáveis o diretor, a coordenação, 
e o grupo de professores; 

 
ATP 
 
 
 
 

- como regra vinda da CENP apenas 
dois professores por unidade; 
- hoje em dia fica difícil retirar um 
professor da sala de aula porque tem 
escola que não tem estrutura 
suficiente para suportar a ausência do 
professor durante o processo 
formativo; 

- atribui ao professor participante da 
formação papel preponderante em 
trabalhar, e socializar o conhecimento 
adquirido com os demais professores 
da unidade escolar; 

 
Coordenador 
Pedagógico 
 
 

- já que eram duas vagas por escola 
tivemos que decidir democraticamente 
quem nos representaria;  
- a falta de universalização do 
programa é algo ruim e muito 
complicado; 
 
 
 
 

- os professores capacitados 
entendem a formação como algo 
específico para sua disciplina, 
dificultando o trabalho coletivo; 
- a estrutura montada para o programa 
como, por exemplo, falta de material 
dificulta a multiplicação do trabalho, e 
da seqüência metodológica na escola; 

 
PEB I 
 

- devido ao número restrito de 
participantes, não estava inscrita 
oficialmente, apenas, participou como 
ouvinte; 
 - a seleção dos professores 
destinados à formação ocorreu de 
acordo com  a disponibilidade de 
tempo dos candidatos, e conforme  
critério adotado pela coordenação sem 
consulta aos pares;  

- não houve aplicação devido à falta 
de engajamento da coordenação, da 
direção e, ainda, pelo inexistente 
espaço destinado no HTPC para a 
discussão; 
 

 
PEB II 
 
 
 
 

- não respondeu - não ocorreu integração se quer das 
disciplinas de português, arte e 
história para desenvolver o Educando, 
quanto mais das outras áreas; 
- devido à própria estrutura da escola, 
ocorrem apenas projetos individuais 
em cada área do conhecimento; 
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Fatores que interferiram de forma positiva com relação ao funcionamento em 

geral: 

 

� Técnica da CENP: Total de professores contemplados pelo programa: 16.160; 
 

� Técnica da CENP: Na videoconferência de avaliação os professores mostram 
empenho, e propostas de aplicação na sala de aula do conhecimento discutido; 

 
 

Fatores que interferiram de forma negativa com relação ao número de 

participantes:  

 

� Colaborador do CPDCNSP: Para atingir toda a rede estadual o programa deveria 
durar um tempo maior; 

 
� Formadora da UFSCar: Não sabe o critério utilizado para compor o número de 

participantes; 
 

� ATP: Hoje em dia fica difícil retirar um professor da sala de aula porque tem 
escola que não tem estrutura suficiente para suportar a ausência do professor 
durante o processo formativo; 

 
� PCP: A falta de universalização do programa é algo ruim e muito complicado; 

 
� PEB I: Devido ao número restrito de participantes, não estava inscrita oficialmente, 

apenas, participou como ouvinte; 
 
 
Fatores que interferiram de forma negativa com relação à aplicação da 
proposta do programa: 
 
 

� Formadora da UFSCar: Os professores contavam que era muito difícil encontrar 
um espaço para discutir a questão, e apontavam como responsáveis o diretor, a 
coordenação, e o grupo de professores; 

 
� PCP: Os professores capacitados entendem a formação como algo específico 

para sua disciplina, dificultando o trabalho coletivo; 
 

� PEB I: Não houve aplicação devido à falta de engajamento da coordenação, da 
direção e, ainda, pelo inexistente espaço destinado no HTPC para a discussão; 

 
� PEB II: Não ocorreu integração se quer das disciplinas de português, artes e 

história para desenvolver o Educando, quanto mais das outras áreas; 
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Para refletir sobre esses aspectos, cabe retomar a pesquisa de Nascimento 

(2004) que aponta duas vertentes de formação de professores para o 

enfrentamento do racismo e suas ações correlatas: a primeira, centrada nas 

relações de poder que entrecruzam o contexto escolar; a segunda, baseada em 

experiências concretas vivenciadas por professores e alunos com ênfase num 

currículo multicultural.  

Com relação à primeira perspectiva, Apple (2001, p.153) ajuda a traçar um 

panorama sobre políticas educacionais anti-racistas que, segundo o autor, tendem 

a criar “[...] uma narrativa multicultural que ‘nos une a todos’, configurando um 

‘nós’ ilusório”. Por isso, uma formação fragmentada na qual predomina: a falta de 

universalização do Programa (PCP), falta de espaço para discutir a questão 

(Formadora da UFSCar), e a falta de integração das disciplinas de português, arte 

e história para desenvolver o Educando (PEB II), constitui-se em desafio a ser 

superado na educação. 

Em se tratando da segunda perspectiva apontada por Nascimento (2004), 

a pesquisa de Oliveira (2001) sobre a experiência de um grupo de professores do 

ensino fundamental, baseada na diversidade cultural e na elaboração de materiais 

didáticos para o enfrentamento de práticas discriminatórias dentro do contexto 

escolar, ajuda a desenvolver algumas perspectivas. 

De acordo com a análise de Oliveira (2001), o projeto enunciado partiu de 

três escolas da rede pública em que alunos e professores com base num conjunto 

de dados como entrevistas, cartazes, redações, dentre outros elementos, 

elaboraram materiais didáticos para o trato pedagógico de questões raciais. 

Entretanto, a pesquisadora aponta que, embora o projeto apresentasse aspectos 

positivos de como superar a falta de conhecimento e de material didático sobre a 

questão étnico-racial, esses esforços ainda são pequenos diante de lacunas 

deixadas pelo currículo de formação inicial dos professores.  
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4.2.5 Manifestações dos entrevistados sobre a Avaliação do 
Programa e Acompanhamento de Resultados  
 

 

Os dados do Quadro 7, coletados em entrevista, bem como do Relatório de 

Avaliação parcial da primeira fase do Programa, fornecido pela SEESP,  ajudam a 

compor a visão que os profissionais envolvidos em suas diferentes esferas de 

atuação emitem sobre a avaliação e acompanhamento do Programa. 

 

QUADRO 7: Avaliação e acompanhamento de resultados do Programa na visão dos 
profissionais envolvidos 
 
                                Dados 
Participante 

Acompanhamento  Avaliação  

 
Colaborador CPDCNSP 
 

- o CPDCNSP não possui instrumentos de 
monitoramento; 
- a UFSCar e a SEESP acompanham o 
programa; 

- programa bastante eficiente na 
sensibilização das questões raciais; 
- avalia, numa escala de 0 a 10, com nota 8; 

 
Técnica da CENP 
 
 

- o acompanhamento é feito por meio das 
videoconferências de avaliação; 
- visitas junto às diretorias de ensino; 
- encaminhamento de projetos das escolas 
para a CENP com fotos, relatos, e portfólio; 

- consta no relatório de avaliação do módulo 
I; 
 

 
Formadora da UFSCar 
 
 

- o acompanhamento das ações após o 
programa era feito em algumas diretorias 
por correio eletrônico, mas sem que 
houvesse padronização deste procedimento 
para todas as diretorias em que ministrou  a 
formação; 

- programa ousado pela especificidade do 
assunto; 
- cumpriu a finalidade de levar para o interior 
da escola a discussão das diretrizes 
curriculares sobre a história e cultura 
africana; 

 
ATP 
 
 

- periodicamente informações sobre a 
diretoria de ensino, vinculadas ao programa 
eram enviadas à SEESP;  

- afirma que, no programa, tudo deu certo; 
 

 
Coordenador Pedagógico 
 
 

- é difícil conseguir acompanhar por conta 
das outras atividades que o coordenador 
exerce na unidade como, por exemplo, 
cuidar da parte burocrática, de toda 
papelada; 
- a partir da capacitação recebida no 
Educando, em algum HTPC que a temática 
ressurge o espaço é utilizado para 
contextualizar com os professores;  

- o programa foi importante para divulgar o 
debate étnico-racial; 
- a falta de universalização, de material alija 
outros docentes do processo de discussão; 
- a ineficiência na divulgação dessas 
capacitações não se restringe apenas ao 
Educando, mas é um problema de estrutura 
da rede; 

 
PEB I 
 

- após o programa, houve apenas uma 
convocação por parte da diretoria de ensino 
para discutir a aplicação de atividades 
práticas em sala de aula relacionadas à 
temática; 

- faltou incluir na formação os 
coordenadores e diretores; 
- falta de cobrança, em implementar o 
programa na escola, por parte da direção, 
coordenação,  e diretoria; 
- tempo pequeno destinado para pesquisa e 
aprofundamento dos participantes; 

 
PEB II 
 
 

- após o programa, nada foi feito para ajudar 
o professor na implementação do programa 
na escola; 

- a formação proporcionou crescimento à 
medida que trouxe uma carga de reflexão 
pessoal, e em relação às outras pessoas;  
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No que se refere ao acompanhamento do Programa, os dados 

apresentam divergências de opiniões entre os participantes que apontam na visão 

da Técnica da CENP, da Formadora da UFSCar e da ATP o uso de algum 

procedimento para acompanhar os desdobramentos da ação de formação. 

Como segue: 
 

� Técnica da CENP: O acompanhamento é feito por meio das videoconferências de 
avaliação; 

 
� Formadora da UFSCar: O acompanhamento das ações após o programa era feito 

em algumas diretorias por correio eletrônico, mas sem que houvesse 
padronização deste procedimento para todas as diretorias; 

 
� ATP: Periodicamente informações sobre a diretoria de ensino, vinculadas ao 

programa eram enviadas à SEESP; 
 
 

Por outro lado, requer atenção, no entanto, o fato de que, segundo os 

sujeitos que estão imersos na prática cotidiana do contexto escolar como PCP, 

PEB I e PEB II, revelam outros aspectos em se tratando do acompanhamento: 

 

� PCP: É difícil conseguir acompanhar por conta das outras atividades que o 
coordenador exerce na unidade como, por exemplo, cuidar da parte burocrática, 
de toda papelada; 

 
� PEB I: Após o programa, houve apenas uma convocação por parte da diretoria de 

ensino para discutir a aplicação de atividades práticas em sala de aula 
relacionadas à temática; 

 
� PEB II: Após o programa, nada foi feito para ajudar o professor na implementação 

do programa na escola; 
 
 

Quanto à avaliação do Programa, os sujeitos indicam como aspectos 

relevantes à sensibilização para as questões raciais (Colaborador do CPDCNSP), 

a especificidade do assunto em torno do ensino de história de cultura afro-

brasileira e africana (Formadora da UFSCar), e a possibilidade de reflexão sobre 

relações interpessoais (PEB II). Embora os sujeitos manifestem de forma positiva 

alguns aspectos do Programa, por outro lado, apresentam descontentamento com 

relação a outros desdobramentos como é o caso do PCP e da PEB I: 
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�  PCP: A falta de universalização, de material alija outros docentes do processo de 
discussão; 

 
� PCP: A ineficiência na divulgação dessas capacitações não se restringe apenas 

ao Educando, mas é um problema de estrutura da rede; 
 

� PEB I: Faltou incluir na formação os coordenadores e diretores6; 
 

� PEB I: Falta de cobrança, em implementar o programa na escola, por parte da 
direção, coordenação,  e diretoria; 

 
� PEB I: Tempo pequeno destinado para pesquisa e aprofundamento dos 

participantes; 
 

Para sistematizar esta análise, a pesquisa de Oliveira (1992), que tratou 

sobre o primeiro esforço de uma intervenção anti-racista na rede pública estadual 

de ensino, ajuda a tecer algumas considerações.  

De acordo com a pesquisadora, os esforços para introduzir o debate das 

relações raciais, mediante o Projeto “Salve 13 de Maio?”, apresentaram avanços à 

medida que a data 13 de Maio passou a ser um dia de denúncia e debate contra o 

racismo na rede estadual, e também outro aspecto refere-se à constatação, por 

meio de relatórios obtidos, da existência do racismo nas escolas. Mas afirma não 

saber se essa “[...] intervenção conseguiu, de algum modo, atenuar a 

discriminação dentro da escola.” (Oliveira,1992, p.57). 

Portanto, agregar experiências de projetos como o “Salve 13 de Maio?” 

em consonância como a experiência do Programa São Paulo: Educando pela 

Diferença para a Igualdade sinalizam um caminho a ser percorrido em direção a 

uma educação de base anti-racista. 

A Tabela V, a seguir, que consta no Relatório de Avaliação parcial da 

primeira fase do Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, 

traz algumas considerações sobre as expectativas do professor com relação às 

experiências vivenciadas durante o processo formativo.  

Para a SEESP compor os dados da Tabela V, as 24 Diretorias de Ensino 

atendidas nesta primeira fase do Programa receberam um questionário de 

                                                 
6 No corpo do documento do Projeto Piloto consta como público-alvo: PEB I e II, Professor Coordenador e 
Assistente Técnico-Pedagógico. 
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avaliação, mas somente a Diretoria Leste 4 não respondeu as questões. Portanto, 

1366 professores das Diretorias: Leste 1, Leste 2, Leste 3, Norte 1, Norte 2, Sul 1, 

Sul 2, Osasco, Carapicuíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Franca, 

Ribeirão Preto, Sorocaba, Barretos, Piracicaba, Limeira, São José dos Campos, 

Bauru, São José do Rio Preto, Santos, e Campinas Oeste responderam as 

perguntas. 

 

Tabela V: Avaliação da expectativa dos professores com relação ao Módulo I 
 

Avaliação da expectativa dos professores com relação ao Módulo I Total 
(%) 

Sensibilizador 
Forneceu uma boa base teórica  
Faltou aprofundar o assunto/ conteúdo 
Positivo enquanto etapa inicial 
Atingiu o objetivo/ coerente 
Faltou sugestão de atividades práticas 
Duração do curso (pouco tempo) 
Problemas organizacionais comprometeram o curso (datas, época do ano) 
Problemas técnicos comprometeram o curso (qualidade do som e imagem das 
videoconferências) 
Tema polêmico para ser trabalhado/ discutido 
Já trabalha com o tema 
Não responderam 

15 
14 
14 
12 
9 
6 
5 
4 
2 
 
2 

17 

Total 100 

  
Fonte: SEESP - Relatório de Avaliação do Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade. 
 
 

  Os dados da Tabela V acima revelam que, do conjunto de profissionais 

respondentes, somente 50% avaliam positivamente o Módulo concluído: 15% 

consideram o Programa sensibilizador para a proposta; 12% destacam aspectos 

positivos para uma etapa inicial; para 9% o Programa atingiu o objetivo; 14% 

apontam que o Programa forneceu uma boa base teórica. Com exceção de 17%,  

afirmam já trabalhar com o tema. 33% avaliam o módulo negativamente: 14% 

expõem que faltou aprofundar o assunto; 6% afirmam que faltou sugestão de 

atividades para a sala de aula; 5% indicam o tempo curto de duração do curso; 4% 

apontam que problemas organizacionais como data e época do ano 

comprometeram o curso;  2% sinalizam  para problemas técnicos como qualidade 

de som e imagem das videoconferências; 2% apontam o tema como polêmico 

para ser discutido.   
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Vale retomar o estudo de André (2004) que descreve um método de 

avaliação de um programa de formação para professores em que a composição 

se dá mediante estudo de caso de 4 escolas, aplicação de testes antes e 

depois do programa, treinamento, reunião de avaliação com os educadores 

participantes, observação das aulas, aplicação da formação com estudantes 

de pedagogia, numa etapa de expansão final. Portanto, aprimorar procedimentos 

metodológicos de avaliação de ações formativas configura-se em elemento central 

tanto em relação ao redirecionamento do percurso quanto ao êxito dessas ações.  

 

 

4.2.6 Percepções sobre Racismo, Preconceito e Discriminação no 
cotidiano escolar e social dos profissionais  
 
 O Quadro 8 abaixo confirma as denúncias de entidades do Movimento 

Negro de que o racismo consiste em um comportamento social naturalizado que 

marca cotidianamente a auto-estima, possibilidades de crescimento e 

reconhecimento profissional, apropriação de bens culturais, dentre outros 

aspectos, de muitos brasileiros. 

 
QUADRO 8: Percepções dos profissionais entrevistados sobre racismo, preconceito, discriminação 
no cotidiano escolar e em outros espaços sociais 
 
                                Dados 
Participante 

Inventário Cotidiano 

 
Colaborador CPDCNSP 
 

- na infância tinha o apelido de piche; 
- foi parado por policiais para empurrar um carro; 
- no trabalho, mesmo identificado como gerente  de um departamento, muitas 
pessoas não o reconheciam como tal; 
- na universidade em que leciona um aluno pediu para que cantasse reggae, 
embora não tenha afinidade com este estilo de música; 

Técnica da CENP - não respondeu; 
 

 
Formadora da UFSCar 
 
 

- após receber autorização para entrar num prédio, o porteiro indicou o 
elevador de serviço para uso; 
- no trânsito foi xingada de macaca ao realizar manobra mais ousada que o 
comum; 

 
ATP 
 
 
 
 

- nunca sofreu qualquer tipo de discriminação, mas presenciou momentos de 
discriminação em diferentes espaços sociais; 
- ouviu o depoimento de um aluno negro que, num restaurante com a família, 
teve o pagamento com cheque recusado, enquanto que na mesa ao lado 
outra família composta por pessoas brancas pagou  a conta com cheque. 

 
Coordenador Pedagógico 
 

- quando freqüentava a escola como aluno da educação básica era chamado 
de negão; 
- por várias vezes foi parado e revistado pela polícia, sem que houvesse 
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 qualquer atitude suspeita; 
- ao ir às instituições bancárias a  porta com detector de metais sempre fica 
travada; 
- presenciou entre os professores formas irônicas de falar sobre alunos 
negros, até mesmo de tratar a temática racial; 

 
PEB I 
 

- na empresa que trabalhava participou de um processo seletivo interno para 
uma vaga de coordenadora de pesquisa. Foi reprovada no teste psicotécnico, 
mas de forma curiosa recebeu uma proposta para trabalhar em outra função 
de menos destaque, na fábrica da mesma empresa; 
- ao entrar numa loja de telefonia celular, a balconista  pediu que aguardasse 
um pouco, antes de  se dirigir ao balcão. Entretanto, observou que a 
balconista estava vendo fotos sem demonstrar interesse e disposição em 
atendê-la. A PEB I notou que tal descaso tinha forte conotação racial; 

 
PEB II 
 
 

- desde a infância presenciou e, ainda, presencia meninos serem chamados 
de preto, no lugar do nome; de negro fedido; 
- foi discriminado pela origem social;  

 
 

A análise do relato dos entrevistados está dividida em duas referências: 

percepções dos profissionais entrevistados sobre racismo, preconceito, 

discriminação no cotidiano escolar e em diferentes espaços sociais. 

 

Referências sobre percepções dos profissionais entrevistados sobre 

racismo, preconceito, discriminação no cotidiano escolar: 

 
� Colaborador do CPDCNSP: Na infância tinha o apelido de piche; 
 
� PCP: Quando freqüentava a escola como aluno da educação básica era chamado 

de negão; 
 

� PCP: Presenciou entre os professores formas irônicas de falar sobre alunos 
negros, até mesmo de tratar a temática racial; 

 
 

Esses dados desnudam que a superação do racismo na sociedade 

brasileira é um desafio ainda a ser superado, sobretudo, no que se refere às 

relações interpessoais que ocorrem no espaço escolar.  

Os relatos tanto do PCP “quando aluno da educação básica era chamado 

de negão” quanto do Colaborador do CPDCNSP “tinha o apelido de piche”, ambos 

ex-alunos de escolas públicas na etapa da educação básica, revelam o 

despreparo dos profissionais da educação para desconstruir práticas 

discriminatórias, caracterizando o que Cavalleiro (2000) denominou de “silêncio 

como estratégia para evitar o conflito étnico” como descreve: 
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Diante de situações como essas, pude constatar a tranqüilidade 
com a qual as crianças brancas expressam comentários 
depreciativos a respeito das crianças negras, que quase sempre 
permanecem absolutamente caladas, com olhar distante. 
Sobressaem em seus rostos expressões vazias. Após a ofensa 
dirigem-se a outro grupo, ou então principiam a brincar sozinhas, 
como se nada lhes tivesse acontecido (Cavalleiro, 2000, p.54). 
 
 

 Como conseqüência desse comportamento, segundo a autora, o silêncio 

permanente das professoras com relação às diferenças étnicas, agregado ao 

silêncio das crianças negras, tende a conferir às crianças brancas o direito de 

reproduzir em outras situações a mesma estratégia, já que não ocorre nenhuma 

intervenção por parte das professoras. 

 Para este tipo de comportamento, Munanga (2004) aponta que no 

imaginário do racista o termo raça assume um sentido sociológico porque se 

desvencilha dos traços físicos, e redimensiona-se para uma concepção em que os 

traços culturais, lingüísticos, religiosos são considerados naturalmente inferiores 

ao grupo ao qual pertence.  

 

Referências sobre percepções dos profissionais entrevistados sobre 

racismo, preconceito, discriminação em diferentes espaços sociais: 

 

� Colaborador do CPDCNSP: Foi parado por policiais para empurrar um carro; 

 

� Formadora da UFSCar: Após receber autorização para entrar num prédio, o 
porteiro indicou o elevador de serviço para uso; 

 
� ATP: Ouviu o depoimento de um aluno negro que, num restaurante com a família, 

teve o pagamento com cheque recusado, enquanto que na mesa ao lado outra 
família composta por pessoas brancas pagou a conta com cheque; 

 
� PCP: Por várias vezes foi parado e revistado pela polícia, sem que houvesse 

qualquer atitude suspeita; 
 

� PEB I: Na empresa que trabalhava participou de um processo seletivo interno 
para uma vaga de coordenadora de pesquisa. Foi reprovada no teste 
psicotécnico, mas de forma curiosa recebeu uma proposta para trabalhar em outra 
função de menos destaque, na fábrica da mesma empresa; 
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� PEB II: Desde a infância presenciou e, ainda, presencia meninos serem 

chamados de preto, no lugar do nome; de negro fedido; 
 

O referencial de D’Adesky (2002) ajuda na análise destes dados ao 

apresentar o racismo como comportamento social que está presente na história da 

humanidade e que se manifesta de forma individual, por meio de atos 

discriminatórios entre indivíduos, e de maneira institucional, mediante práticas 

discriminatórias sistemáticas com o apoio indireto do Estado.  

Dessa forma, podemos constatar a partir do depoimento dos entrevistados 

como o racismo, sobretudo institucional, impõe-se nas relações cotidianas dessas 

pessoas como é o caso do Colaborador do CPDCNSP, que foi parado por policiais 

militares para empurrar um carro ou, ainda, do PCP que, muitas vezes, também foi 

parado e revistado pela polícia sem apresentar atitude suspeita. 

 

PCP: “[...] pessoas contratadas pelo Estado pra te dar segurança 

discriminando é um negócio muito complicado que dói muito”. 

 

 Portanto, práticas realizadas por policiais militares corroboram a 

necessidade de ações específicas no combate ao racismo institucional como é o 

caso do Decreto 48.328, de 15 de dezembro de 2003, que instituiu ações 

afirmativas para a população negra no âmbito das Secretarias de Segurança 

Pública, Saúde, Educação e Trabalho do Estado de São Paulo, fruto da 

articulação do Movimento Negro junto ao Estado.  

Por outro lado, verificamos a manifestação do racismo individual também 

no depoimento de outros entrevistados como da Formadora da UFSCar que ao 

adentrar num prédio residencial recebeu a indicação para usar o elevador de 

serviço; da ATP que teve um aluno negro cuja família, após uma refeição em um 

restaurante, não pôde efetuar o pagamento da conta com cheque, mas outra 

família da mesa vizinha teve o pagamento aceito sem qualquer constrangimento 

ou impedimento; ou da PEB I que foi reprovada na última etapa de um processo 

seletivo da empresa que trabalhava, mas de forma controversa recebeu a 

proposta para exercer outra função de menos prestígio na hierarquia da empresa. 
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Assim, exemplos como esses traduzem o cotidiano dos negros brasileiros e 

resultam no que McLaren (2000) denominou de Condição Branca, que se constitui 

em um fenômeno coletivo multifacetado cujos processos materiais e discursivos 

constroem relações sociais de privilégios para os brancos, e configuram efeitos 

negativos e de subordinação para aqueles que não partilham desta mesma 

Condição.  

 Finalmente, a análise dos dados a partir das categorias proposta e 

desdobramentos, material elaborado para a formação, impactos do Programa na 

formação do professor de educação básica, condições de funcionamento do 

Programa, avaliação e acompanhamento de resultados, e percepções sobre 

racismo, preconceito e discriminação no cotidiano escolar e social dos 

profissionais ajuda a compor um quadro mais amplo sobre a visão que os 

profissionais de diferentes esferas de atuação expressam sobre o Programa São 

Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade.  

Essas categorias desnudam que a proposta do Programa inicia um 

processo reflexivo sobre aspectos relacionados ao trato pedagógico com as 

questões raciais; quanto ao material elaborado para a formação apresenta 

algumas fragilidades como falta de aprofundamento no assunto; sobre os 

impactos do Programa na formação do professor de educação básica amplia o 

debate sobre racismo nas escolas da rede pública estadual; em se tratando das 

condições de funcionamento possui elementos constitutivos fragmentados; no que 

se refere à avaliação e acompanhamento de resultados apresenta divergências 

entre os depoimentos dos participantes que estão mais inseridos no cotidiano da 

escola como PCP, PEB I e PEB II em contraposição à Técnica da CENP, 

Formadora da UFSCar e ATP, que desempenharam a função de intermediar o 

processo formativo junto aos professores; em percepções sobre racismo, 

preconceito e discriminação no cotidiano escolar e social dos profissionais 

confirma as denúncias históricas do Movimento Negro de que o racismo é um 

comportamento social naturalizado e de forma multifacetada entrecorta o cotidiano 

dos negros brasileiros. 

 



 110 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
 Com a intensificação da articulação do Movimento Negro para assegurar 

uma educação justa e igualitária, surge a Lei nº. 10.639/03, seguida da instituição 

e implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana pelo Conselho Nacional de Educação, alterando a Lei nº. 9.394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional para garantir a todos o direito às 

histórias e culturas que compõem a nação brasileira. 

Nessa confluência, a partir da demanda do CPDCNSP junto à SEESP, 

surge o Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade para 

atender o que estabelece a Lei nº. 10.639/03. Assim, os estudos realizados para 

compor esta Dissertação partiram deste Programa com a finalidade de descrever 

a proposta e identificar a visão que os profissionais participantes de diferentes 

instâncias de atuação têm sobre o processo de formação vivido, e seus prováveis 

resultados no combate ao racismo e ao ensino das temáticas da cultura e da 

história afro-brasileira e africana.  

 Para elaborar este trabalho, várias etapas foram realizadas como a de 

questionamento e relevância do estudo. Como professora de educação básica 

da rede estadual do Estado de São Paulo, após ter participado dessa formação, 

deparei-me com muitas dificuldades para partilhar com os demais professores da 

unidade escolar as aprendizagens vivenciadas durante o processo formativo, quer 

pela falta de material ou, até mesmo, pela falta de familiaridade com o assunto. O 

estudo ganhou ainda mais relevância ao realizar levantamento na área das 

relações raciais e ao identificar a ausência de pesquisas sobre programas de 

formação continuada para professores de educação básica direcionados para 

combater o racismo e inserir o ensino das temáticas da cultura e da história afro-

brasileira e africana, conforme preconiza a Lei Federal 10.639/03, bem como por 

meio da leitura do referencial teórico do campo das relações raciais, da cultura, do 

currículo e da formação continuada de professores, todas descritas nos Capítulos 



 111 

I, II e II da pesquisa. 

 Na etapa de delineamento e realização da pesquisa, as questões deste 

estudo ajudaram a direcioná-lo para uma pesquisa qualitativa, de natureza 

analítico-descritiva que permitiu explorar e aprofundar aspectos relacionados ao 

Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade e, a partir disso, 

formular novas questões relacionadas à formação de professores com base no 

que estabelece a Lei Federal 10.639/03. 

Considerou-se o agrupamento e análise dos dados e apresentação dos 

resultados como etapa seguinte que possibilitou delinear um quadro geral 

caracterizador das diferentes visões que os profissionais entrevistados emitiram 

sobre o processo formativo e suas implicações no cotidiano escolar para os 

professores de educação básica com base em: 01 profissional da CENP 

(Coordenadoria de Normas e Estudos Pedagógicos), responsável pelo Programa 

na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo; 01 colaborador do 

CPDCNSP (Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra 

do Estado de São Paulo), órgão fomentador do programa; 01 docente formador da 

UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), instituição responsável pela 

execução da formação dos professores na rede estadual de ensino; 01 Assistente 

Técnico-Pedagógico responsável pela articulação do Programa na Diretoria de 

Ensino; 01 Professor Coordenador Pedagógico responsável por intercambiar as 

informações entre a Diretoria de Ensino e a Unidade Escolar no processo 

formativo; 01 Professor de Ensino Fundamental I; e 01 Professor de Ensino 

Fundamental II. 

 O agrupamento e a análise dos dados, com base na descrição da 

proposta e da composição das percepções dos profissionais participantes sobre o 

Programa, possibilitaram identificar como a SEESP vem implementando o debate 

étnico-racial na sua rede. Portanto, em decorrência da natureza analítico-

descritiva do estudo realizado, as considerações finais incluem uma retomada da 

apresentação dos resultados dos principais aspectos expressos por esses 

profissionais de diferentes esferas de atuação, bem como apresentam 

constatações profissionais e institucionais que vêm interferindo na construção de 
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um debate profícuo sobre o ensino das temáticas da cultura e da história afro-

brasileira e africana.  

Do conjunto dos resultados, retomo alguns aspectos considerados pelos 

participantes como avanços e entraves no desenvolvimento do Programa. 

 

Aspectos considerados como avanços no Programa 

 

- Proposta formativa 

A proposta do Programa é diferente de outras ações de formação 

continuada pela especificidade do assunto em relação ao ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana por discutir questões cotidianas que envolvem 

situações de racismo, preconceito e discriminação.  

 

- Material escrito 

 O material escrito com vasta bibliografia é considerado como aspecto 

positivo ao iniciar o debate em torno das relações raciais com termos relacionados 

à luta social contra a discriminação racial, com sugestões de atividades para o 

professor trabalhar em sala de aula, com reflexões sobre o papel da escola na 

construção da identidade dos alunos e, ainda, com aspectos da história dos 

negros no Brasil. 

 

- Prática pedagógica 

Em se tratando do impacto do Programa na prática pedagógica dos 

professores, apresenta resultados incipientes à medida que amplia o 

entendimento sobre o racismo e suas manifestações e, também, possibilita 

aproximação com outros profissionais da rede pela troca de experiência. 
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Aspectos considerados como entraves no Programa 

 

- Falta de material didático 

Os participantes expõem que a falta de material para atender as 

especificidades didáticas do professor em sala de aula e a quantidade pequena de 

apostilas disponíveis “fragilizou a divulgação” do Programa. Portanto, com relação 

aos depoimentos, o fato do material escrito não ter sido elaborado como material 

didático revela o quanto é necessário incluir nos processos de educação 

continuada o material didático como subsídio para o professor. 

 

- Falta de universalização do Programa e de espaço na unidade para implementar 

o debate étnico-racial 

 Segundo os sujeitos da pesquisa, alguns fatores interferiram de forma 

negativa no funcionamento geral do Programa, dentre os quais: o número restrito 

de professores contemplados na formação e a falta de espaço na unidade escolar 

para implementar o debate étnico-racial.  

Quanto à universalização, os sujeitos apontam que o processo formativo 

deveria abranger todos os professores da rede, assim como os coordenadores e 

gestores das unidades escolares. Paralelamente, como conseqüência da falta de 

universalização do Programa para os profissionais da rede, tornou-se difícil para 

os professores, que participaram da formação, encontrar espaço na unidade 

escolar para discutir sobre as aprendizagens vivenciadas durante o processo 

formativo. 

 

- Falta de acompanhamento do desenvolvimento do Programa  

Após o processo formativo, os participantes das diferentes esferas revelam 

que não houve de forma sistemática encaminhamentos da Diretoria de Ensino 

para viabilizar a implementação do debate étnico-racial na escola. 
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Formação em Serviço: uma política necessária 

 
Os aspectos considerados como avanços e entraves, destacados pelos 

profissionais investigados, fornecem pistas para implementar outras ações dessa 

natureza nas redes de ensino. Os resultados levantados permitem afirmar que 

sem o Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade o combate 

ao racismo e a inserção das temáticas da cultura e da história afro-brasileira e 

africana estariam bem mais restritos dentro do contexto escolar. Entretanto, é 

necessário que alguns problemas detectados como o número restrito de 

participantes, falta de material didático e de espaço na unidade para implementar 

as aprendizagens vivenciadas durante a formação, representam retrocessos 

diante de situações formativas que dependem da integração  do sistema 

educacional e do cotidiano  escolar, de espaços para leituras e reflexão, do auxílio 

pedagógico continuado, dentre outros elementos, destacados por Giovanni (2003). 

Diante dos aspectos observados sobre a “visão” dos profissionais em 

relação ao processo de formação continuada vivido, é importante ressaltar que, 

embora o Programa tenha cumprido um papel reflexivo inicial em direção à 

percepção e compreensão das questões étnico-raciais, portanto, uma iniciativa 

política, em muitos aspectos, inovadora, representa, no momento, apenas um 

pequeno esforço, embora necessário, rumo à construção de uma educação numa 

perspectiva multicultural. 

 É importante ressaltar que, muito além do Programa São Paulo: Educando 

pela Diferença para a Igualdade, é necessário que os sistemas educacionais e as 

políticas direcionadas para a formação de professores como o caso das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Formação de Professores contemplem as políticas que 

emergem do contexto social e reconheçam a pesquisa como concepção nuclear 

da formação e profissionalização docente em detrimento do enfoque de formação 

postulado no desenvolvimento de competências, como descrito por Canen e 

Xavier (2005).  

Dessa forma, podemos considerar que a formação de professores da 

educação básica com base numa perspectiva multicultural requer a reformulação 

da maneira de conceber a formação inicial desses profissionais nas universidades. 
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Portanto, a universidade representa o cerne da questão formativa dos educadores, 

é na universidade que se pode iniciar um debate reflexivo e necessário em direção 

ao combate do que foi exposto na Tabela I (Taxa de analfabetismo e média de 

anos de estudo segundo cor/raça), na Tabela II (Taxas de escolarização líquida 

por cor ou raça), na Tabela III (Taxas de distorção série-idade por cor ou raça), e 

na Tabela IV (Distribuição dos ocupados, por nível de instrução, segundo a raça).  

Nesta perspectiva, a formação continuada tem de atuar num continuum que 

não se dá apenas no momento do curso, mas também requer acompanhamento 

sistemático por parte dos formadores a esses profissionais, bem como não 

prescinde de um processo anterior desencadeado na formação inicial. Portanto, 

iniciativas como a exposta, embora necessárias, pouco contribuem para suprir 

lacunas deixadas na formação inicial em decorrência das condições destinadas à 

própria situação formativa, já descritas nesta Dissertação.  

 

Uma dimensão prospectiva 

 

Finalmente, ressaltamos que, como estudo analítico-descritivo, este 

trabalho deve também se constituir num “[...] passo inicial num contínuo processo 

de pesquisa” (Selltiz et al., 1965, p. 63), suscitando novos questionamentos para 

pesquisas posteriores. 

Nesse sentido, surgem outras questões ainda não respondidas, até mesmo 

pela delimitação dos objetivos desta pesquisa, que foram pontuadas durante as 

análises e discussões e que constituem desafios para novas pesquisas. 

 

� Quais são os impactos que a Lei nº. 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares 
para o Ensino da Cultura e História Afro-Brasileira e Africana têm sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de Professores? 

 
� Que propostas poderiam ser destacadas para correlacionar formação inicial e 

formação em serviço? 
  
� Como trabalhar o ensino de história e das culturas afro-brasileira e africana de 

forma relacional com as diferentes identidades constituintes da nação 
brasileira, com base na concepção de sociedade, de educação, de escola, de 
gestão, de currículo que temos? 
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Diante do exposto, os resultados aqui apresentados não pretendem fazer 

qualquer tipo de julgamento, mas contribuir para uma reflexão sobre a proposta 

formativa desencadeada pelo Programa São Paulo: Educando pela Diferença para 

a Igualdade.  

Por fim, considero ainda pertinente destacar a importância da atuação do 

Movimento Negro – organização que não participo diretamente, mas da qual já 

muito me orgulho, diante da conquista de implementação da Lei nº. 10.639/03 – 

bem como observar que a construção da identidade negra no Brasil não se 

constitui apenas num mecanismo de reivindicação desses movimentos sociais, 

mas é, sobretudo, uma forma de afirmação de um patrimônio histórico e cultural 

que é de todos. 
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE  1 
ROTEIRO PARA LEITURA E ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

 
 
I – DADOS IDENTIFICADORES DO DOCUMENTO 
Tipo de documento; 
Emitente do documento; 
Destinatário do documento; 
Data; 
Assunto. 
 
 
II – DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO 
Histórico do documento/ contexto de origem; 
Objetivos explicitados no documento; 
Composição do documento (gráficos, tabelas, quadros); 
Instruções presentes. 
 
 
IIII – RELAÇÃO DO DOCUMENTO COM A PESQUISA / CONTRIBUIÇÃO PARA A PESQUISA 
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APÊNDICE  2 
ROTEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

 
 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM MEMBRO DO CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DO ESTADO DE SÃO PAULO.    
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:                                                     Horário:                       Local: 
 
1. SOBRE O MEMBRO DO CONSELHO – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):  
Idade:                                                                          Sexo: 
Local de Nascimento:                                           Local onde cresceu:  
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  Você 
se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a( )   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
1.3. Participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há quanto tempo? 
Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?). 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Por que você se interessou em participar como membro deste Conselho? Que cargo/função 
exerce no Conselho de Participação da Comunidade Negra? Quanto tempo atua como membro do 
Conselho? 
3.3. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Fale um pouco sobre a origem do Conselho Estadual do Movimento Negro no Estado de São 
Paulo, e sobre o papel que este Conselho vem desempenhando com relação às questões raciais 
no Estado, sobretudo, junto à Educação. 
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4.2. Sabe-se que este Conselho teve grande importância na implementação do programa São 
Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade na rede pública estadual de ensino. Você 
considera que este programa diferente de outros processos de formação continuada para 
professores de educação básica da rede pública estadual de ensino?  
Sim (  )   Em quê? 
Não (  )   Por quê? 
4.3. Como se constituiu a parceria entre o Conselho de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra, a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e a Secretaria Estadual de 
Educação para implementar o programa “São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade”? 
Além dessa, houve alguma parceria com outra esfera governamental? Qual ou Quais? 
4.5. O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra também vem 
dialogando com outras Secretarias de Educação, no âmbito das esferas municipais, para o trato 
desta temática em sala de aula? Quais? 
4.6. Que documentos nortearam as ações do Conselho de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra para contribuir na implementação deste programa na rede pública de ensino?  
4.7. O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra acompanha as ações 
desenvolvidas no programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? De que 
forma?  
4.8. Já há dados coletados sobre o programa? Quais? 
4.9. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, o Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra mobilizou recursos financeiros para desenvolver o projeto 
piloto do programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade. Além do projeto piloto, o 
Conselho injetou outros recursos para realizar o programa? 
4.10. Você tem informações sobre quantos professores foram formados pelo programa? Considera 
que o programa é significativo para que possa trazer algum tipo de mudança no trato da 
diversidade étnico-racial na rede pública estadual de ensino? 
4.11. Você conhece os materiais elaborados para o Programa São Paulo: Educando pela 
Diferença para a Igualdade (apostilas ‘Módulos I e II’, site da UFScar, documentários ‘Isso, Aquilo e 
Aquilo Outro e ‘Você Faz a Diferença’, videoconferências)?  Qual sua opinião sobre eles? Sabe se 
os professores de educação básica estão usando esses materiais? 
4.12. Que você considera que deu certo nesse modelo de formação para o professor de educação 
básica?  
4.13.  Na sua opinião, que não deu certo? Que aspectos não funcionaram? Por quê? 
4.14. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que possa contribuir 
com minha pesquisa? 
4.15. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante acrescentar, e 
que não perguntei? 
 
5. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como foi? 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DA UFSCAR.    
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:                                                     Horário:                       Local: 
 
1. SOBRE O MEMBRO DA EQUIPE – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):  
Idade:                                                                          Sexo: 
Local de Nascimento:                                                 Local onde cresceu:  
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  Você 
se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a( )   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há quanto 
tempo? Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha na UFSCAR?  Em que departamento? Que cargo/função exerce na 
universidade? 
3.3. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Fale um pouco sobre o NEAB (Núcleo de Estudos Brasileiros) da UFSCAR e de seu papel no 
estudo das relações raciais na universidade. 
4.2. Antes do programa São Paulo Educando pela Diferença, a UFSCAR  havia desenvolvido 
outros programas de formação com a mesma proposta de trabalho, isto é, relacionada às questões 
étnico-raciais? Quais? 
4.3. Como surgiu o projeto piloto do programa São Paulo Educando pela Diferença na UFSCAR?  
4.4. Há alguma diferença entre a proposta do projeto piloto, e a do projeto que foi implementado 
em toda rede estadual de ensino?  Qual? 
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4.5. Como se constituiu a parceria entre a UFSCAR, o Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra e a Secretaria Estadual da Educação para implementar o 
programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? Além dessa, houve alguma 
parceria com outra esfera governamental? Qual? 
4.6. A UFSCAR por meio do NEAB dialogou com outras universidades para subsidiá-la no 
processo de formação do programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? Qual?  
4.7. Como foram selecionados os professores-monitores que atuaram nas Diretorias de Ensino da 
rede pública estadual de ensino? Qual é o perfil deste profissional? Houve algum tipo de formação/ 
instrução específica? Qual? 
4.8. Como a UFSCAR elaborou a organização, a carga-horária, o período de funcionamento do 
programa?  
4.9. Você tem informações sobre quantos professores foram formados pelo programa?  
4.10. Você acha que esse programa pode trazer algum tipo de mudança, na rede pública estadual 
de ensino, no trato das questões étnico-raciais em sala de aula? 
4.11. Quanto aos materiais didáticos utilizados no programa São Paulo: Educando pela Diferença 
para a Igualdade (apostilas ‘Módulos I e II’, site da UFSCAR e videoconferências),  como se deu o 
processo de elaboração pela universidade?  
4.12. Sabe se os professores de educação básica têm usado esse material em sala de aula?  
4.13. A UFSCAR  tem acompanhado as ações desenvolvidas no programa São Paulo: Educando 
pela Diferença para a Igualdade? De que forma? Há algum tipo de dado coletado? Quais? 
4.14. O que você considera que deu certo nesse programa de formação para o professor de 
educação básica?  
4.15. Em sua opinião, que aspectos não funcionaram? Por quê? 
4.16. Com o término do programa, a UFSCAR vem oferecendo algum suporte à Secretaria 
Estadual de Educação para acompanhar os resultados, desta formação, nas Diretorias de Ensino? 
Que tipo? Se não, por quê? 
4.17. Uma curiosidade: no site do NEAB, aparece um escudo. Você sabe o que simboliza aquele 
escudo? 
4.18. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença que possa contribuir 
com minha pesquisa? 
4.19. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante acrescentar, e 
que não perguntei? 
 
 
5. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como foi? 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFESSORES FORMADORES. 
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:                                                     Horário:                       Local: 
 
1. SOBRE O PROFESSOR-FORMADOR – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):  
Idade:                                                                          Sexo: 
Local de Nascimento:                                                 Local onde cresceu:  
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  Você 
se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a( )   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há quanto 
tempo? Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha como professor (a)? E na universidade? 
3.3. Situação Atual (contratado, concursado, outra – especificar qual):  
3.4. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Você participou havia participado de outras ações de Educação Continuada na rede pública? 
Quais? 
4.2. Você considera o programa Educando pela Diferença diferente de outras ações de Educação 
Continuada? Em quais aspectos? Por quê você acha isso? (mesmo que a resposta seja não). 
4.3. Como vocês formadores foram convidados a participar do programa Educando pela 
Diferença? Por que você se interessou pela proposta do programa Educando pela Diferença? 
Quantas Diretorias de Ensino você atendeu ao longo do programa Educando pela Diferença? 
Quais? 
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4.4. Você se lembra de ter tido na graduação algum tipo de preparo e discussão sobre questões 
étnico-raciais? 
4.5. Vocês receberam algum tipo de formação para atuar no programa? Conte como foi. 
4.6. Houve algum momento em que vocês professores formadores da UFSCAR se reuniram para 
discutir sobre o programa com outros profissionais participantes? 
4.7. Você sabe como se deu o processo de divulgação do Educando pela Diferença para as 
Escolas? Como foi a convocação dos professores para participar do Programa? 
4.8. Houve diferença entre a formação dos PEB I e PEB II no Programa? Sabe se eles recebiam 
alguma ajuda financeira para participar? Qual? 
4.9. Qual a periodicidade em que o programa acontecia (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, 
trimestral, semestral)?  Onde a formação acontecia? Qual era a carga horária do Programa? Os 
professores receberam algum certificado pela participação na formação?  
4.10. Quanto aos materiais elaborados para o programa, vocês receberam algum para formar os 
professores? Você utilizou esses materiais? Quais? Como você os avalia?  
4.11. Em sua opinião, o que deu certo ou funcionou neste programa? O que contribuiu para isso? 
4.12. E o que não deu certo? Quais aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
4.13. Você acha que as discussões realizadas durante o Programa contemplavam a realidade das 
salas de aula, e atendiam às necessidades dos professores participantes? Vocês formadores 
conseguiam levar em consideração as opiniões, questionamentos, indagações dos professores? 
De que forma? Que facilitava ou impedia isso? 
4.14. Você tem informações sobre quantos professores foram formados pelo programa? Você acha 
que o Programa pode trazer algum tipo de mudança no trato da diversidade étnico-racial na rede 
pública estadual de ensino? Você já teve algum retorno ou informação a esse respeito? 
4.15. Você sabe como as informações sobre o Educando pela Diferença vêm sendo repassadas 
para a SEESP?  
4.16. Você tem algum documento sobre o programa Educando pela Diferença, que pudesse 
contribuir com minha pesquisa? 
4.17. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante acrescentar, e 
que não perguntei? 
 
5. SOBRE A ATUAÇÃO NO ENSINO E NA PESQUISA NA UNIVERSIDADE 
5.1. Você acha que houve mudança na sua prática profissional em decorrência das ações 
realizadas no programa Educando pela Diferença?  (SIM - Quais?)  (NÃO – Por quê?)  
- Em sua sala de aula na graduação? (SIM - Quais?)  (NÃO – Por quê?) 
- Nas suas atividades de estudo e de pesquisa? (SIM - Quais?)  (NÃO – Por quê?) 
- Em outras esferas de atuação na universidade (congregação, conselhos de curso ou de 
departamento, comissões, assessorias)? (SIM - Quais?)  (NÃO – Por quê?) 
5.2. De forma geral, como você diria que foi a sua participação no programa Educando pela 
Diferença?  Qual você diria que foi a sua principal aprendizagem no Programa? 
 
6. SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE 
6.1. Os professores com os quais você trabalhou tinham que socializar as informações adquiridas 
no programa para os demais professores da unidade escolar. Você já teve retorno sobre essas 
ações por parte dos professores? Tem informação se essa socialização deu certo?   
6.2. Houve oportunidade, ao longo do processo de formação conduzido, para que questões do 
cotidiano escolar dos professores de educação básica fossem discutidas? De que forma isso 
acontecia? Como era a participação dos professores? Que era solicitado e como eles reagiam? 
6.3. Durante o programa Educando pela Diferença foi possível ter alguma informação sobre 
mudanças na prática pedagógica do professor de educação básica?Que mudanças? Como soube?  
 
7.  POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como foi? 
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ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DA CENP. 
  
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:                                                     Horário:                       Local: 
 
1. SOBRE O MEMBRO DA EQUIPE DA CENP 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):  
Idade:                                                                          Sexo: 
Local de Nascimento:                                                 Local onde cresceu:  
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  Você 
se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a( )   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera esse tipo de 
pergunta necessária? 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há quanto 
tempo? Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação: 
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?). 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha na Secretaria Estadual de Educação? E, na CENP?  
Que cargo/função exerce na CENP? 
3.3. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Qual é a função da CENP junto à Secretaria Estadual da Educação? 
4.2. Antes do programa São Paulo Educando pela Diferençam, a Secretaria Estadual de Educação 
havia desenvolvido outros programas de formação sobre questões étnico-raciais? Quais? 
4.3. Como surgiu o projeto piloto do programa São Paulo Educando pela Diferença na Secretaria 
Estadual de Educação?  
4.4. Há alguma diferença entre a proposta do projeto piloto, e a do projeto que foi implementado 
em toda rede estadual de ensino?  Qual? 
4.5. Conte como ocorreu a implementação do programa São Paulo: Educando pela Diferença na 
rede. 
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4.6. Como se deu o processo de elaboração dos materiais do programa São Paulo: Educando pela 
Diferença para a Igualdade (apostilas ‘Módulos I e II’, site da UFSCAR, documentários ‘Isso, Aquilo 
e Aquilo Outro e ‘Você Faz a Diferença’, videoconferências)? Sabe se os professores estão usando 
esse material em sala de aula? Qual sua opinião sobre eles? 
4.7. Você tem informações sobre o número de professores formados pelo Programa?  
4.8. Você acha que esse Programa pode trazer algum tipo de mudança na rede pública estadual 
de ensino no trato da diferença em sala de aula? 
4.9. O professor de educação básica recebia algum tipo de ajuda de custo ao longo da formação? 
Que tipo? Você poderia falar um pouco sobre isso? 
4.10. Em que horário os professores freqüentavam a formação? 
4.11. Como a SEESP controlava a freqüência dos professores participantes do Programa? 
4.12. Os participantes receberam algum tipo de certificado? Se não, por quê? 
4.13. Como a SEESP articulava o Programa junto às Diretorias de Ensino? 
4.14. A Secretaria Estadual da Educação tem conseguido acompanhar as ações desenvolvidas no 
programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? De que forma?  
4.15. Na sua opinião, que você considera que deu certo nesse Programa de formação?  
4.16. E quais aspectos não funcionaram? Por quê? 
4.17. Há Diretorias de Ensino que não foram ainda contempladas com o Programa? Quantas? 
4.18. Além do Relatório de Avaliação do Módulo I, há dados coletados sobre o Módulo II do 
Programa? Quais? Você poderia disponibilizá-los para minha pesquisa? 
4.19. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que possa contribuir 
com minha pesquisa? 
4.20. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante acrescentar, e 
que não perguntei? 
 
5. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como foi? 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO.  
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:                                                     Horário:                       Local: 
 
1. SOBRE O ATP – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):  
Idade:                                                                          Sexo: 
Local de Nascimento:                                                 Local onde cresceu:  
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  Você 
se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a( )   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há quanto 
tempo? Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha na Diretoria de Ensino?  Você foi ATP de que disciplina? 
3.3. Situação Atual (aposentado, efetivo, outra – especificar qual):  
3.4. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Fale um pouco sobre sua atuação na DE. Por que você se interessou em ser um ATP? 
4.2. Você se lembra de ter tido na graduação algum tipo de preparo e discussão sobre questões 
étnico-raciais? 
4.3. Antes do Educando pela Diferença, você havia participado de alguma formação sobre 
questões étnico-raciais? Qual? E após o Educando, já participou de algum outro curso, palestra, 
seminário sobre essas questões? Qual? 
4.4. Como os ATP foram convidados a participar do programa Educando pela Diferença? Por que 
se interessou pela proposta do programa Educando pela Diferença? 
4.5. Os ATP receberam da DE ou da SEESP algum tipo de formação sobre o programa? Qual? 
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4.6. Houve algum momento em que os ATP se reuniram com os professores formadores da 
UFSCAR para discutir sobre o programa? E com outros ATPs de outras Diretorias de Ensino? 
4.7. Como se deu o processo de divulgação do Educando pela Diferença para os Diretores e 
Professores Coordenadores da sua DE?  
4.8. Como se deu o processo de convocação dos professores para participar do Educando? 
4.9. Houve diferença entre a formação dos professores PEB I e PEB II no Educando pela 
Diferença? Eles recebiam alguma ajuda financeira para participar? Qual? 
4.10. Qual a periodicidade em que o programa acontecia (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, 
trimestral, semestral)?  Onde a formação acontecia? Qual era a carga horária do Educando? Os 
professores receberam algum certificado pela participação na formação? 
4.11. Quanto aos materiais elaborados para o Educando, quais estão disponíveis para uso dos 
professores? Você já teve oportunidade de conhecer esses materiais? Qual sua opinião sobre 
eles? 
4.12. Você acha que o programa Educando pela Diferença é diferente de outros programas de 
formação continuada para professores de educação básica? Em quais aspectos?  
4.13. Em sua opinião, o que deu certo ou funcionou no Educando? O que contribuiu para isso? 
4.14. O que não deu certo? Quais aspectos não funcionaram? Por que acha que não funcionaram? 
4.15. Você acha que as discussões realizadas durante o Educando contemplaram a realidade das 
salas de aula e atenderam as necessidades dos professores participantes?  
4.16. Os ATP têm acompanhado os professores que participaram da formação? De que forma? 
4.17. Como as informações sobre o Educando pela Diferença vêm sendo repassadas para a 
SEESP?  
4.18. Teria alguma outra informação sobre o programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 
Igualdade que considere importante acrescentar, e que não perguntei? 
 
5. SOBRE A ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMO ATP 
5.1. Você acha que houve mudança na sua prática profissional em decorrência das ações 
realizadas no programa Educando pela Diferença? (SIM - Que tipo de mudanças? Dê alguns 
exemplos).    (NÃO – Por quê?)  
5.2. De forma geral, como você diria que foi a sua participação no Educando pela Diferença?  Qual 
foi sua principal aprendizagem no Educando pela Diferença? 
 
6. SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES    
6.1. Você teve algum retorno sobre a socialização das ações sobre o Educando pela Diferença por 
parte dos professores participantes para os demais professores das escolas?  Sabe se isso tem 
dado certo ou não?  
6.2. Você acha que já é possível identificar algum tipo de mudança nas escolas ou nas práticas 
dos professores em decorrência do Educando pela Diferença? Se sim, quais? Se não, por quê? 
 
7. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como foi? 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM GESTOR. 
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:                                                     Horário:                       Local: 
 
1. SOBRE O GESTOR – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):  
Idade:                                                                          Sexo: 
Local de Nascimento:                                                 Local onde cresceu:  
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  Você 
se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a( )   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há quanto 
tempo? Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha na Diretoria de Ensino? E como Gestor (a)? 
3.3. Situação Atual (aposentado, efetivo, outra – especificar qual):  
3.4. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Você já participou de outras ações de Educação Continuada? Quais? Quando? 
4.2. Como e por que você decidiu participar do programa Educando pela Diferença? Como os 
Gestores foram convidados a participar do programa Educando pela Diferença? 
4.3. Em sua opinião, o programa Educando pela Diferença difere de outras ações de educação 
continuada para professores de educação básica? Em quê? 
4.4. Antes do Educando pela Diferença, você já havia participado de alguma formação sobre as 
questões étnico-raciais? Qual? E após o curso, já participou de algum outro curso, palestra, 
seminário sobre essas questões? Qual? 
4.5. Você se lembra de ter recebido na graduação alguma tipo de informação/preparo/formação 
sobre questões étnico-raciais? 
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4.6. Os gestores receberam na Diretoria de Ensino algum tipo de formação sobre o programa? 
Qual? De que forma? 
4.7. Houve algum momento em que os gestores se reuniram com os professores formadores da 
UFSCAR, com ATPs  e com coordenadores para discutir sobre o programa?  
4.8. Como se deu o processo de divulgação do Educando pela Diferença nas escolas para os 
Gestores?  
4.9. Você conhece os materiais que foram elaborados para este programa? Qual sua opinião sobre 
esses materiais? Quais conhece? Na sua unidade escolar, quais desses materiais estão 
disponíveis para uso dos professores?  
4.10. Sua unidade escolar desenvolveu algum tipo de atividade com os alunos relacionada à 
temática do Educando pela Diferença? Qual? Quando? Como foi? 
4.11. Em sua opinião, o programa Educando pela Diferença foi diferente de outras ações de 
educação continuada para professores de educação básica? Em quais aspectos? 
4.12. Que você acha que deu certo ou funcionou neste programa? Que contribuiu para isso? 
4.13. E o que não deu certo? Quais aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
4.14. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que possa contribuir 
com minha pesquisa? 
4.15. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante acrescentar, e 
que não perguntei? 
 
5. PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES  
5.1. Você sabe se os professores que participaram do Programa conseguiram passar as 
informações/idéias/atividades/materiais/conceitos para os demais professores na sua unidade 
escolar? Você tem acompanhado isso? Há algum tipo de cobrança por parte da Diretoria de 
Ensino nesse sentido? Qual? 
5.2. Tem sido possível acompanhar os professores que participaram dessa formação? De que 
forma? A sua escola tem conseguido dar algum tipo de suporte ou apoio aos professores para 
implementar o programa Educando pela Diferença em sala de aula? 
5.3. Os gestores têm recebido algum tipo de suporte para implementar o programa Educando pela 
Diferença nas unidades escolares? 
5.4. O Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar prevê o Ensino de História e Cultura 
Africana e Afro-Brasileira como estabelece a Lei Federal 10.639/03?  Se sim, desde quando? Se 
não, por quê? 
5.5. Você já tem conseguido identificar mudanças na prática pedagógica dos professores de sua 
escola nesse aspecto?  Quais? 
 
6. ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMO GESTOR 
6.1. Houve mudança na sua prática profissional em decorrência das ações realizadas no programa 
Educando pela Diferença ? Quais?  
 
7. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como foi? 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFESSOR-COORDENADOR PEDAGÓGICO.  
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:                                                     Horário:                       Local: 
 
1. SOBRE O PROFESSOR COORDENADOR – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):  
Idade:                                                                          Sexo: 
Local de Nascimento:                                                Local onde cresceu:  
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  Você 
se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a( )   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há quanto 
tempo?Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha na Diretoria de Ensino? E como Profª Coordenador (a)?   
3.3. Por que se interessou em ser um professor (a) coordenador (a)? 
3.4 Situação Atual (aposentado, efetivo, outra – especificar qual):  
3.5. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Como os Coordenadores tomaram conhecimento sobre o programa Educando pela Diferença 
para a Igualdade? 
4.2. Os Coordenadores receberam na Diretoria de Ensino algum tipo de formação sobre o 
programa? De que forma isso aconteceu?  
4.3. Você se lembra de ter recebido na graduação algum tipo de informação/preparo/formação 
sobre questões étnico-raciais? 
4.4. Após o Educando pela Diferença, já participou de algum outro curso, palestra, seminário sobre 
essas questões? Qual? Quando? Onde aconteceu? 
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4.5. Na sua opinião, o programa Educando pela Diferença foi diferente de outras ações de 
formação continuada para professores da educação básica? Em quê? Se não, por quê? 
4.6. Houve algum momento em que os Coordenadores se reuniram com os professores 
formadores da UFSCAR e com ATPs  para discutir sobre esse programa?  
4.7. Como se deu o processo de divulgação do Educando pela Diferença para as escolas?  
4.8. Você conhece os materiais que foram elaborados para este programa? Qual (is) você 
conhece? Qual sua opinião sobre esses materiais? Na sua unidade escolar esses materiais estão 
disponíveis para uso dos professores?  Quais deles? 
4.9. Sua unidade escolar conseguiu desenvolver algum tipo de atividade com os alunos 
relacionada à temática do Educando pela Diferença? Qual? Quando? Conte como foi? Se não, por 
quê? 
4.10. Na sua opinião, que deu certo ou funcionou neste programa? 
4.11. E o que não deu certo? Quais aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
4.12. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que possa contribuir 
com minha pesquisa? 
4.13. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante acrescentar, e 
que não perguntei? 
 
5. PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES  
5.1. Os professores que participaram do Educando pela Diferença têm conseguido passar as 
informações/idéias/atividades/materiais/conceitos adquiridos neste programa para os demais 
professores de sua unidade escolar, que não foram formados? Há algum tipo de cobrança por 
parte da Escola e da Diretoria de Ensino nesse sentido? Qual? 
5.2. Para você tem sido possível acompanhar os professores que participaram dessa formação no 
desenvolvimento de suas atividades? De que forma? 
5.3. A escola tem conseguido dar algum tipo de suporte ou apoio aos professores para 
implementar o programa Educando pela Diferença em sala de aula? 
5.4. O Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar prevê o Ensino de História e Cultura 
Africana e Afro-Brasileira como estabelece a Lei Federal 10.639/03?  Se sim, desde quando? Se 
não, por quê? 
5.5. Após o Educando pela Diferença, você tem conseguido identificar mudanças na prática 
pedagógica dos professores de sua escola no trato com as questões étnico-raciais? Quais? 
 
 
6. ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
6.1. Você acha que houve mudança na sua prática profissional em decorrência das ações 
realizadas no programa Educando pela Diferença? Você observa resultados dessas ações no seu 
trabalho? (Sim - Quais? Dê alguns exemplos)  (Não – Por quê?) 
 
7. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como foi? 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFESSORES PARTICIPANTES.  
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:                                                     Horário:                       Local: 
 
 
1. SOBRE O PROFESSOR  – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):                                                                      
Idade:                                                                                         Sexo: 
Local de Nascimento:                                                Local onde cresceu:  
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  Você 
se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a( )   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há quanto 
tempo?Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha na Diretoria de Ensino? E como Profº Coordenador (a)? 
3.3 Situação Atual (aposentado, efetivo, outra – especificar qual):  
3.4. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Você já participou de outras ações de Educação Continuada da Secretaria Estadual de 
Educação de outros assuntos e temas? Quais? Quando? 
4.2. Como e por que você decidiu participar do programa Educando pela Diferença?  
4.3. Como os professores ficaram sabendo do Programa? De que forma foram selecionados? 
Participou quem quis, voluntariamente, ou vocês foram convocados? 
4.4. Em sua opinião, o programa Educando pela Diferença foi diferente de outras ações de 
formação continuada? Em quê? 
 
 



 140 

4.5. Antes do Educando pela Diferença, você já havia participado de alguma formação sobre as 
questões étnico-raciais? Qual? E após o curso, já participou de algum outro curso, palestra, 
seminário sobre essas questões? Qual? 
4.6. Você se lembra de ter recebido na graduação alguma tipo de informação/preparo/formação 
sobre questões étnico-raciais? Qual? 
4.7. Que você achou do Educando pela Diferença? Como se sentiu? Você acha que foi útil 
participar? Valeu a pena? Em que aspectos? Quais eram suas expectativas antes de iniciar o 
curso? O Curso atendeu a essas expectativas? 
4.8. Você conheceu os materiais elaborados para o programa Educando pela Diferença (apostilas 
‘Módulos I e II’, site da UFScar, filmes ‘Isso, Aquilo e Aquilo Outro e ‘Você Faz a Diferença’, 
videoconferências)? Que você acha deles? Você, ainda, tem acesso a esses materiais? A quais 
deles? Tem conseguido utilizar algum desses materiais como auxílio na sua sala de aula? 
4.9. Com o término do Educando pela Diferença, a DE ofereceu algum suporte para vocês 
professores trabalharem na escola as questões desenvolvidas no programa? Qual? 
4.10. Em sua opinião, o que deu certo nesse Programa? Que você acha que contribuiu para isso? 
4.11. E o que não deu certo? Que aspectos não funcionaram? Por que acha que não funcionaram? 
4.12. Você conseguiu passar para os seus colegas na escola os conhecimentos adquiridos e 
materiais usados no programa Educando pela Diferença? (Sim – Onde? Em que momentos você 
fazia isso? De que forma? Como foi? O que conseguiu passar?)  (Não – Por que não conseguiu?)  
4.13. Você acha que as discussões realizadas durante o Programa contemplavam a realidade das 
salas de aula de vocês? Atendiam às necessidades dos professores participantes?  
4.14. Os formadores levavam em consideração suas opiniões, questionamentos, indagações? De 
que forma? 
4.15. De forma geral, como você diria que foi a sua participação no programa Educando pela 
Diferença?  Qual você diria que foi a sua principal aprendizagem no Programa? 
4.16. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que pudesse contribuir 
com minha pesquisa? 
4.17. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante acrescentar, e 
que não perguntei? 
 
5. SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 
5.1. Você consegue identificar na sua prática pedagógica alguma mudança que seja resultado das 
ações desenvolvidas no programa Educando pela Diferença? Você acha que os conceitos e 
atividades trabalhadas no programa têm ajudado no seu trabalho em sala de aula? 
5.2. Na sua unidade escolar, houve integração entre as áreas do conhecimento, contempladas no 
programa Educando pela Diferença, isto é, Artes, Língua Portuguesa, História e Pedagogia? Se 
sim, de que forma isso aconteceu? (Se não houve integração, por quê?) 
5.3. Na sua unidade escolar vocês já conseguiram realizar alguma atividade com os alunos 
relacionada à temática do programa Educando pela Diferença? Qual? Quando foi isso? Conte 
como foi?  
5.4. Que representou para sua vida pessoal participar do programa Educando pela Diferença?  
 
6. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como foi? 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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APÊNDICE 3 
TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 
ENTREVISTA INICIAL PARA ESTUDO PRELIMINAR DO TEMA 

Transcrição de Entrevista concedida na CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas) do Estado de São Paulo pela Técnica Ione da Silva Jovino, no dia 25/11/2005, 
das 14h às 15h, sobre o Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, 
implementado na rede pública estadual de ensino com base na Lei Federal nº 10.639/03. 
 
Sabendo-se que o programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade tem por 
objetivo desenvolver ações de formação continuada por meio de curso para professores dos 
ensinos fundamental (ciclo I) e médio, com ênfase nas diversidades em geral e, em especial, na 
diversidade étnico-racial, pautado na Lei Federal nº 10.639/03 pergunta-se: 
Como surgiu o programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? 
Na Secretaria Estadual da Educação, surge a partir da demanda trazida pelo Conselho Estadual 
de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e por intermédio do Decreto 48.328 de 
15 de Dezembro de 2003, que institui Ações Afirmativas para afro-descendentes, no âmbito das 
Secretarias da Segurança Pública, Saúde, Educação e Trabalho. No que se refere à Secretaria 
Estadual de Educação, o primeiro passo para atender esse decreto foi elaborar um programa de 
formação para professores sobre a temática étnico-racial. 
Há quanto tempo existe o programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? 
O programa iniciou-se no ano de 2003 com um projeto piloto, realizado apenas com quatro 
Diretorias de Ensino que contemplava um número de 160 (cento e sessenta) professores de 
educação básica. O quadro de participantes era composto por 80 (oitenta) professores de ensinos 
fundamental (ciclo I) e 80 (oitenta)  médio.  Com o término do projeto piloto, deu-se início à primeira 
fase do programa, no mês de novembro de 2004, e que somente em setembro de 2006 terá todas 
as etapas de formação concluídas. 
Como se constituiu a parceria entre a Secretaria Estadual da Educação, o Conselho 
Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e a Universidade Federal 
de São Carlos para a execução do programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 
Igualdade? 
Com a finalidade de se trabalhar a diversidade étnico-racial no âmbito das escolas públicas 
estaduais, o Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra propôs 
à Secretaria Estadual de Educação o desenvolvimento do programa. Este, também, propôs o 
nome São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade, bem como sugeriu que o programa 
priorizasse a formação do professor de educação básica do ensino fundamental (ciclo I).  
O projeto piloto foi realizado com recursos financeiros do Conselho Estadual de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra e da Secretaria Estadual da Educação, que teve como 
entidade executora a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) por meio do NEAB (Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros). Após o projeto piloto ser avaliado de forma positiva pela Secretaria 
Estadual da Educação, ocorreu um processo de licitação para implementá-lo em toda rede pública 
estadual de ensino, no qual a UFSCar venceu por apresentar a melhor proposta de trabalho e de 
custo-benefício para a Secretaria. 
Para desenvolver o programa são mobilizados recursos financeiros da Secretaria Estadual da 
Educação do Estado de São Paulo e da SECAD /MEC (Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação) do Governo Federal. 
Qual é a atuação/ papel do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra na elaboração do programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 
Igualdade? 
O Conselho ocupa uma função central na elaboração do programa, primeiramente, por ter 
proposto junto à Secretaria Estadual da Educação sua criação e, posteriormente, por acompanhar 
a execução e indicar sugestões à Secretaria. 
Com o intuito de discutir a implementação da Lei Federal nº 10.639/03 nas escolas, em 2005, o 
Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra propôs um 
seminário a partir do programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade junto aos 
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gestores das escolas do Município de São Paulo.  
Qual é a atuação/ papel da UFSCar na elaboração do programa? 
A partir da aprovação, no processo de licitação para a execução do programa, a UFSCar passa a 
ser responsável por formar seus professores-monitores, pelo deslocamento destes para as 
Diretorias de Ensino no Estado de São Paulo, pela produção do material escrito e pela avaliação 
do programa junto aos professores de educação básica da rede estadual de ensino. 
Qual é a atuação da Secretaria Estadual de Educação na elaboração do programa São 
Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? 
A Secretaria Estadual da Educação define como deve se dar a proposta de formação dos 
professores de educação básica, e estabelece o tipo de material a ser produzido. 
Como surgiu o nome do programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? 
O Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra sugere o nome do 
programa com a finalidade de imprimir uma idéia de que a igualdade somente poderá ser 
alcançada à medida que as pessoas tiverem opinião formada do que se constitui uma diferença, e 
que esta ‘diferença’ não seja traduzida em desigualdade. 
Que representa o símbolo, disposto no site da UFSCar, desenvolvido para o programa São 
Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? 
Simboliza o escudo de uma etnia negra (vide UFSCar / NEAB). 
Que tipos de materiais foram produzidos para subsidiar o professor de educação básica no 
trato da diversidade, sobretudo, na diversidade étnico-racial? 
Quanto ao material escrito, duas apostilas foram produzidas para subsidiar o professor ao longo da 
formação. A formação dá-se por meio de dois módulos de 40 horas cada um, sendo que 16 horas 
são presenciais, e as demais horas destinadas para atividades diferenciadas. A apostila 
desenvolvida para ser usada no Módulo I da formação possui quatro textos, e a apostila do Módulo 
II contém seis textos de apoio.  
Dois filmes foram produzidos dentre o material de áudio-visual desenvolvido para o programa, o 
primeiro filme chama-se ‘Isso, Aquilo e Aquilo Outro’ traz uma discussão geral sobre ‘diferenças’ 
quer seja de gênero, de etnia, dos portadores de necessidades especiais, e dentre outras; o 
segundo filme chama-se ‘Você Faz a Diferença’ com base nos trabalhos desenvolvidos pelo 
professor de educação básica junto aos alunos da rede estadual de ensino a partir da formação 
recebida pelo programa. 
O site da UFSCar, as videoconferências proferidas por especialistas na temática étnico-racial, que 
são gravadas e arquivadas, compõem o material de apoio para o professor de educação básica. 
No objetivo geral do programa está a formação continuada por meio de curso para 
professores de ensinos  fundamental (ciclo I) e médio com ênfase nas diversidades em 
geral. Que o programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade entende como 
diversidades em geral? 
A idéia primeira do programa era trabalhar com diversos tipos de diferenças, entretanto, 
posteriormente, centrou-se a discussão na diferença étnico-racial em relação à população negra.  
Que tipo de material foi produzido para subsidiar o professor de educação básica no trato 
destas diversidades em geral? 
Como material produzido para se trabalhar as diversidades em geral o filme ‘Isso, Aquilo e Aquilo 
Outro’ atende essa demanda. 
Que critérios foram utilizados para priorizar a formação de professores dos ensinos 
fundamental (ciclo I) e médio? 
Um dos critérios, utilizados para priorizar a formação de professores do ensino fundamental (ciclo 
I), parte da proposta de tornar a escola num espaço de socialização, que acolha e reconheça a 
diferença étnico-racial a partir do processo de escolarização nas séries iniciais da formação do 
educando. Outro critério se refere ao fato de que ao formar o professor de educação básica, que 
leciona no ensino médio, automaticamente, se contemplaria os professores de ensino fundamental 
(ciclo II), uma vez que esses profissionais na sua grande maioria lecionam, também, neste ciclo da 
educação básica, portanto, todos seriam abarcados pela formação. 
Há distinção na formação e nos materiais produzidos para subsidiar o professor de ensino 
fundamental (ciclo I) em relação ao ensino médio?  
De forma geral o material produzido para subsidiar o professor de educação básica dos ensinos 
fundamental (ciclo I) e médio não possui distinção. Entretanto, essa distinção se constrói, 
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prioritariamente, por intermédio das atividades desenvolvidas pelo professor-monitor da UFSCar 
nas Diretorias de Ensino. Essa distinção dá-se, também, por meio das videoconferências, 
momento em que os especialistas explanam sobre a temática étnico-racial, balizando a discussão 
entre ensinos fundamental (ciclo I) e médio. 
Qual é a formação dos professores-formadores que atuaram/ atuam no programa São Paulo: 
Educando pela Diferença para a Igualdade? 
Os professores-monitores são mestres, doutores, mestrandos e doutorandos que possuem 
arcabouço teórico na temática étnico-racial, bem como possuem experiência na formação de 
professores ou, ainda, que não tenham experiência com a formação de professores, mas dominam 
o assunto posto em questão. Esses professores são pesquisadores do NEAB da UFSCar, bem 
como há uma parceria entre o NEAB e o NUBE (núcleo que reúne pesquisadores para a questão 
étnico-racial) da UNESP (Universidade Estadual de São Paulo). É importante ressaltar que alguns 
pesquisadores do NEAB são militantes do Movimento Negro.  
Qual é a duração da formação? 
A duração da formação é de 80 horas, dividida em dois módulos com 40 horas cada um. 
Como se dá a organização da formação na Secretaria Estadual de Educação?  
A função da Secretaria Estadual de Educação neste programa é de, apenas, acompanhar, avaliar 
o material didático produzido, coordenar as videoconferências, formar os assistentes técnicos 
pedagógicos por meio de reuniões periódicas.  
A avaliação do processo formativo se dá pelo acompanhamento das técnicas da CENP junto às 
Diretorias de Ensino, bem como pela avaliação da UFSCar do rendimento e apropriação do 
conteúdo ministrado por seus professores-monitores aos professores da rede pública estadual de 
ensino. 
A Secretaria Estadual de Educação tem como função cuidar dos trâmites legais de convocação 
dos professores da rede estadual, que realizam o curso em horário de trabalho, repassar as verbas 
da Secretaria para as Diretorias de Ensino a fim de custear o deslocamento dos professores ao 
local de formação, elaborar os calendários de atividades e selecionar as Diretorias de Ensino, que 
participam em cada fase da formação. 
Que procedimentos a Secretaria Estadual da Educação utiliza para operacionalizar a 
formação, isto é, como as Diretorias de Ensino, Assistentes Técnicos Pedagógicos, 
Gestores, Professores são convocados para participar do programa São Paulo: Educando 
pela Diferença para a Igualdade? 
As 89 (oitenta e nove) Diretorias de Ensino que compõem a rede pública estadual de ensino do 
Estado de São Paulo recebem duas vezes a formação, isto é, num momento são convocados os 
professores de ensino fundamental (ciclo I) e, noutro momento, os professores de ensino médio.  
Para compor o quadro de participantes da formação são priorizadas as Diretorias de Ensino que 
possuem um número maior de professores do ensino fundamental (ciclo I), e as Diretorias com um 
número menor de professores são agrupadas.  
Qual é o perfil dos professores-alunos? 
Os professores-alunos possuem, prioritariamente, formação na área de Ciências Humanas como 
História, Língua Portuguesa, Arte, Pedagogia e Magistério.  
Há alguma parceria do Governo do Estado de São Paulo com outra esfera governamental e/ 
ou agências internacionais para financiar o programa São Paulo: Educando pela Diferença 
para a Igualdade? 
Ocorre uma parceria com investimentos financeiros da SECAD/ MEC e do Governo do Estado de 
São Paulo para a execução do programa. 
Qual é o número de Assistentes Técnicos Pedagógicos, Gestores e Professores que 
participaram da formação? 
São dois Assistentes Técnicos Pedagógicos que participam da formação por Diretoria de Ensino, 
ou seja, 178 (cento e setenta e oito) se considerarmos todas as Diretorias. Os Assistentes 
Técnicos Pedagógicos de cada Diretoria recebem duas orientações técnicas sobre os 
procedimentos necessários acerca da formação dos professores de educação básica, a primeira 
dá-se no início do Módulo I, e a segunda ocorre no início do Módulo II.  
Os Assistentes Técnicos Pedagógicos das Diretorias de Ensino, que possuem professores de 
ensinos fundamental (ciclo I) e médio, recebem quatro orientações técnicas. Para receber a 
orientação técnica na CENP um dos Assistentes Técnicos Pedagógicos tem de ter, 
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obrigatoriamente, formação em História e, o segundo Assistente Técnico Pedagógico deve ter 
formação na área de Ciências Humanas, ou seja, Língua Portuguesa, Arte ou Pedagogia. 
Os Gestores das unidades escolares, que possuem professores participando da formação, são 
convocados para duas videoconferências, a primeira ocorre ao longo do Módulo I, enquanto que a 
segunda se dá no Módulo II da formação. Quanto ao número de Gestores, que participam  das 
videoconferências, a Secretaria não possui um levantamento específico para fornecer à pesquisa. 
Pode-se considerar desde o início programa, em novembro de 2004, até dezembro de 2005, um 
número aproximado de 6.520 professores da rede pública estadual de ensino que participaram da 
formação.  
O programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade tem um término previsto? 
O término do programa está previsto para setembro de 2006. Neste período, se dará o 
encerramento do contrato firmado entre a Secretaria Estadual de Educação e a UFSCar, bem 
como se efetivará a formação de todos os professores que compõem as últimas Diretorias de 
Ensino. 
Quem são as pessoas responsáveis pelo programa São Paulo: Educando pela Diferença 
para a Igualdade na CENP? 
A CENP é a responsável pelo programa como órgão da Secretaria Estadual da Educação. Os 
profissionais da CENP designados para coordenar o programa são: Ione da Silva Jovino.  
Os professores que participaram da formação recebem algum tipo de certificação? 
Os professores que concluem os dois módulos com presença de 85% (oitenta e cinco), e possuem 
participação satisfatória nos dois módulos recebem uma certificação com 80 horas de formação. 
Por outro lado, os professores que, apenas, participaram do Módulo I ou do Módulo II recebem o 
certificado do módulo, apenas, concluído.  
Que instrumentos a Secretaria Estadual da Educação e as Diretorias de Ensino utilizam para 
aferir a aplicação do conteúdo desenvolvido ao longo da formação em sala de aula pelo 
professor? 
Ao final do programa o professor-aluno tem de fazer um projeto, cujo conteúdo parte das 
atividades desenvolvidas ao longo da formação. Além disso, os Assistentes Técnicos Pedagógicos 
de cada Diretoria de Ensino acompanham a implementação do projeto nas unidades escolares. 
As exposições de trabalhos sobre a temática étnico-racial, nas escolas da rede pública estadual de 
ensino, têm sido um instrumento de verificação da aplicabilidade do conteúdo em sala de aula pelo 
professor de educação básica. Outro instrumento de aferição consiste na adoção do Parecer 
CNE/CP 3/2004 (regulamenta a Lei Federal nº 10.639/03) na proposta pedagógica da escola, bem 
como por meio do planejamento escolar de 2006. 
A cobrança, propriamente dita, por parte da Secretaria Estadual da Educação somente poderá 
acontecer a partir do ano de 2007, momento em que o programa terá sido implementado em toda 
rede pública estadual de ensino. Paralelamente, os professores de educação básica por meio do 
site da Secretaria Estadual de Educação enviam notícias, fotos e projetos das atividades 
realizadas a partir do programa, permitindo à Secretaria Estadual de Educação ter uma visibilidade 
acerca dos encaminhamentos nas Diretorias de Ensino e nas escolas da rede. 
Há possibilidade de estender o programa a todos os professores da rede pública estadual 
de ensino? 
Num primeiro momento, a Secretaria Estadual da Educação pensou em realizar um curso de 
especialização sobre a temática étnico-racial, mas essa idéia ainda está no plano de discussões.  
A Secretaria Estadual da Educação está preocupada em criar um acervo de materiais para 
subsidiar os professores de educação básica no trato da temática étnico-racial e, posteriormente, 
pretende formar um acervo para consulta dos alunos com livros e materiais diversos.  
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM MEMBRO DO CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DO ESTADO DE SÃO PAULO.    
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:      15/05/2007                   Horário:      15h40min              Local:CPDCNSP 
 
1. SOBRE O MEMBRO DO CONSELHO – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):Antonio Carlos Malachias                
Idade:  45 anos                                   Sexo:Masculino                  
Local de Nascimento:São Paulo-Capital      Local onde cresceu:São Paulo-Capital 
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  
Você se considera? Branco/a(  ) Pardo/a(  )  Preto/a( X)  Amarelo/a(  ) Indígena(  ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
Entrevistado: Considero necessária. 
Pesquisadora: Por que você considera necessário? 
Entrevistado: Por que acho que a classificação por cor auxilia na promoção de políticas públicas 
direcionadas para alguns segmentos. Não só pela especificidade, mas pra você ter um maior 
controle, maior eficiência das políticas públicas, e direcionamento do gasto público.  
1.3. Participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Há quanto tempo? 
Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
Entrevistado: Sim. 
Pesquisadora: Qual? 
Entrevistado: São várias. Eu participo de uma entidade, que foi a primeira... que iniciei minha 
militância – chamada Nação Zertabi. Faço parte, sou filiado ao Núcleo de Consciência Negra na 
USP. Trabalho com um serviço do CEERT, que é uma outra organização. Sou um ativista da 
questão étnico-racial. 
Pesquisadora: Desde quando você atua como militante? 
Entrevistado: Acho que desde 1988. 
Pesquisadora: Por que você participa? 
Entrevistado: Bom, num primeiro momento, minha participação está relacionada por uma questão 
de identidade. Na época eu fazia parte de um grupo de jovens negros, que discutiam as questões 
étnico-raciais. Eu embora já tivesse percebido em vários momentos o racismo, eu não tinha uma 
ação de aproximação coletiva, em que você consegue ficar mais sensível às questões de 
desigualdade, quanto da discriminação, então, desde então resolvi participar. 
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação:  
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Entrevistado: Eu sempre estudei em escola pública. 
Pesquisadora: Você lembra a data de conclusão do ensino fundamental? 
Entrevistado: De 1ª a 8ª série? 
Pesquisadora: Isso. 
Entrevistado: 1969 a 1976. 
Pesquisadora: E no seu Ensino Médio? Você cursou em escola pública também? 
Entrevistado: É. Eu cursei uma parte numa escola pública. Depois eu parei porque fui trabalhar. 
Acabei, retornando e terminando no supletivo. 
Pesquisadora: Você lembra da data de início e conclusão? 
Entrevistado: Olha! Eu tinha feito até o 2º colegial, e abandonei o ensino médio no 3º colegial. Fiz 
o supletivo, acho que um ano, em 1989. 
Pesquisadora: Por que você abandonou? 
Entrevistado:Olha, é mais fácil responder pela questão do trabalho. Na verdade, são vários 
fatores que são externos ao trabalho. Minha família toda morava no Ipiranga, na época, meu pai 
era metalúrgico. A gente tinha, mais ou menos, um certo padrão de vida... diferente do que 
aconteceu logo que a gente mudou. Nós fomos morar num bairro periférico no Itaim Paulista. Aí 
chegou lá, a gente tinha uma série de dificuldades financeiras. Isso coincidiu, também, com o 
momento da vida em que você  é meio adolescente, e que você quer ter o seu dinheiro. Então, a 
necessidade de trabalhar e o estímulo ao consumo,  fez com que tivesse me desorientado em 
relação aos estudos. 
Pesquisadora: E no Ensino Superior, qual é sua habilitação? 
Entrevistado: Sou geógrafo de formação. 
Pesquisadora: Você fez em universidade pública ou particular? 
Entrevistado: Em universidade pública, na Universidade de São Paulo (USP). 
Pesquisadora:Você lembra a data de início? 
Entrevistado: Eu entrei em 1991. 
Pesquisadora: E data de conclusão? 
Entrevistado:1997. 
Pesquisadora:Você tem outros cursos além da graduação? 
Entrevistado: Sou mestre em geografia pela USP. 
Pesquisadora: E qual seu tema de pesquisa? 
Entrevistado: Foi geografia das relações raciais. 
Pesquisadora: E a data de início e de conclusão? 
Entrevistado: Eu comecei a fazer o mestrado em 2003 terminei o ano passado, em 2006. No 
momento, sou doutorando na USP. 
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?). 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
Entrevistado:Comecei, inicialmente, trabalhando como auxiliar de escritório. Isso antes de entrar 
na universidade. Depois que entrei na universidade, eu passei a trabalhar ... fiz estágios dentro de 
uma Secretaria de Meio Ambiente. Lá tive contato com tecnologias de mapeamento digital, que é 
sistema geográfico de informação, geoprocessamento. Isso era decorrente do que já estava 
estudando porque minha formação era em geografia. No estágio, fui contratado para fazer um 
trabalho  de consultoria nessa área de mapeamento digital. Então, passei a ser consultor da 
Secretaria, e depois passei a responder por um setor lá dentro, mesmo antes de estar formado. 
Paralelo a essa atividade, eu comecei a dar aula em 1994, dei aula como professor eventual, 
depois dei aula num núcleo de consciência negra, que era um cursinho que a gente criou lá. 
Depois, eu passei a dar aula na rede pública, na rede privada de ensino. Depois, na rede de ensino 
superior, como professor na Fatec Zona Leste, e professor na Universidade de Guarulhos. E 
paralelo a isso, outras atividades... trabalhei como consultor para uma multinacional, em que eles 
queriam fazer um estudo sobre a representação dos negros na mídia pelas propagandas, então, 
encomendaram um estudo sobre isso. Eu trabalhei como consultor, aqui, no CPDCNSP entre 1998 
e 2000, contratado pela Fundação Prefeito Faria Lima num período. Aí, depois, parte era um 
trabalho voluntariado. Hoje sou consultor do CEERT (Centro de Estudo de Emprego e das 
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Relações de Trabalho). 
3.2. Por que você se interessou em participar como membro deste Conselho?  
Entrevistado: Eu não sou membro do Conselho. Nunca fui nem conselheiro, e nem presidente do 
CPCDNSP. Como disse pra você, anteriormente, minha militância começou, aqui, no Conselho 
numa sala que tinha em 1988 e 1989, que era uma sala destinada à juventude. Uma divisão 
interna aqui, que era da comissão da juventude, então, o CPDCNSP junto com umas entidades 
que participei foi minha porta de entrada para o Movimento Negro.Talvez eu seja uma das pessoas 
que mais tenha respeito, aqui, pelo CPDCNSP -  as pessoas que conheço não quer dizer que não 
respeitam. Eu tenho uma certa gratidão pelo CPDCNSP, por isso, pelo o que ele me oportunizou. 
Na verdade, a questão racial fez com que retomasse meus estudos, e redirecionasse minha vida. 
Então, tenho desde 1988 um conhecimento bastante profundo sobre o CPDCNSP em diferentes 
momentos, diferentes gestões. Eu acabo sempre prestando consultoria, aqui, nessa área de 
políticas públicas e de formulação de políticas públicas. 
Que cargo/ função exerce no Conselho de Participação da Comunidade Negra? Quanto 
tempo atua como membro do Conselho? 
Entrevistado: Consultor/Colaborador. 
3.3. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
Entrevistado: Bom, de experiência profissional eu trabalhei na Assessoria... na Coordenadoria de 
Assuntos da População Negra, que seria a um órgão equivalente ao CPDCNSP só que no 
município de São Paulo.  
Entrevistado: Como era a pergunta mesmo? 
Pesquisadora: Sobre outras experiências, que você possui, aqui, ou no exterior. 
Entrevistado: No exterior, o que tenho são participações em congressos de geografia, realizados 
em Cuba em Havana, na Argentina, na Venezuela em Caracas, mais no âmbito da América Latina. 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Fale um pouco sobre a origem do Conselho Estadual do Movimento Negro no Estado de 
São Paulo, e sobre o papel que este Conselho vem desempenhando com relação às 
questões raciais no Estado, sobretudo, junto à Educação. 
Entrevistado: Bom, te falei, anteriormente o CPDCNSP, embora tenha sido criado pelo Governo 
Franco Montoro em 1984. O CPDCNSP é uma conquista do Movimento Negro. Aqui, nessa sala, 
se você olhar... a gente tem a foto de vários membros, que presidiram este Conselho. Essas 
pessoas tiveram no início do CPDCNSP, na sua juventude, tiveram na militância pressionando o, 
então, Governo do Estado de São Paulo a ter um órgão, um canal de interlocução com a 
sociedade civil. É legal pensar os Conselhos, embora hoje  o CPDCNSP, talvez, ele tenha uma 
função e um papel que seja até um pouco mais questionável porque ele tem uma forma de se 
organizar, que é uma forma híbrida. Ele tem representantes da sociedade civil, e representantes do 
Governo. Então, internamente dentro da estrutura do Governo as pessoas não olham para o 
Conselho como um órgão governamental. É interessante pensar que essa formação... ela ocorre 
num período, que é um período de transição entre a ditadura militar para o processo de abertura 
democrática. Em 1984, inclusive antecede o movimento de diretas já, então, essa forma do 
CPDCNSP era uma forma participativa. Daí o nome conselho de participação. Ele foi criado com 
essa finalidade de ser um porta-voz do interesses da sociedade civil, e de uma maneira mais 
próxima do Governo do Estado. Ao longo de todos os anos, o CPDCNSP ... eu entendo que o 
CPDCNSP ... ele tem várias ações, que são algumas ações que são extremamente importantes do 
ponto de vista do Movimento Negro. Por exemplo, aqui se reuniu muitas das ONG’s, que hoje são 
ONG’S de destaque em termos da questão étnico-racial como FALAPRETA, GELÉDES, CEERT. 
Todos eles tiveram, num determinado momento, uma passagem por aqui. Ele concentrou também 
vários intelectuais como a Profª Petronilha, a Profª Rachel de Oliveira. O CPDCNSP teve parcerias 
com Fundação Carlos Chagas e a FDE . Lançou um livro que é um marco na educação étnico-
racial, lançou uma revista que é a RAÇA e EDUCAÇÃO. É uma das primeiras revistas que tem 
uma outra perspectiva. O CPDCNSP também esteve presente na filiação de órgãos, que eram 
órgãos vinculados ao empresariado. Um órgão, que agora não me lembro o nome... mas ele era 
um coletivo de empresários e empreendedores negros. O CPDCNSP tem publicações, revistas que 
foram importantes num momento de poucas publicações. E quase todas essas publicações, esses 
eventos tinham como objetivo, justamente, trazer numa fase em que as coisas eram menos 
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discutidas essa questão étnico-racial. Acho que, nesse sentido, foi uma iniciativa ímpar. 
4.2. Sabe-se que este Conselho teve grande importância na implementação do programa 
São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade na rede pública estadual de ensino. 
Você considera que este programa diferente de outros processos de formação continuada 
para professores de educação básica da rede pública estadual de ensino? Sim ( X )   Em 
quê? Não ( X )   Por quê? 
Entrevistado: Embora a gente possa somente responder sim, ou não. Eu vou ficar com uma 
resposta entre o sim e o não. Acho que ele é diferente à medida que existem poucas pessoas 
habilitadas pra trabalhar com a formação de professores com essa temática. Por que isso? Porque 
boa parte daquilo que é o conteúdo histórico definido pelas Diretrizes e pela Lei 10.639/03 é, ainda, 
pouco conhecido da população como um todo. Embora seja extremamente importante que a 
academia seja condutora do processo de formação. Esse processo de formação, nesse momento 
inicial, eu creio que ele não pode abrir mão da participação do ativismo, e dos ativistas – pessoas 
que participaram desse processo de construção das relações étnico-raciais no Brasil, e que tem 
uma visão dessas relações do lado do Movimento. Então, ele é diferente porque trabalha com  um 
nível de formação que envolve certa sensibilidade àquilo ... àquilo que as pessoas tendem a negar, 
que é exatamente a existência do preconceito, da discriminação e do racismo. Como existe uma 
cultura e a naturalização de um comportamento, democraticamente, racial entre brancos e negros. 
Isso envolve sensibilidade, conteúdo. Por isso acho que ele se faz diferente. Ele é de menos 
domínio do que qualquer outra formação... formação em meio ambiente, uma formação sei lá... 
didática. Esse é um conteúdo, ainda, a ser produzido e  que... eu acho  que boa parte daquilo que 
é história, que é produzido, e que é contribuição, e que é na verdade  relações étnico-raciais é, 
ainda, de domínio do Movimento Negro, é  pouco difundido nas academias e nas escolas. Poucas 
pessoas têm contato com isso. Agora não é diferente porque é uma formação, é um conteúdo que 
deve desenvolver competências e habilidades como outra qualquer. 
4.3. Como se constituiu a parceria entre o Conselho de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra, a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e a Secretaria Estadual 
de Educação para implementar o programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 
Igualdade?  
Entrevistado: Olha só posso falar disso até onde eu sei. O que posso dizer é que a Presidenta do 
CPDCNSP, atual, Elisa Lucas Rodrigues ela numa conversa interna  com os conselheiros aqui foi 
levantada à hipótese do CPDCNSP intervir de uma maneira positiva na Lei que havia sido criada... 
promulgada em 2003, que necessitava da sua implementação efetiva. Então, os conselheiros 
reunidos aqui entenderam a importância disso. Foi feito  uma  consulta interna junto ao Governo...  
junto à Secretaria que, no momento, era a Secretaria que o CPDCNSP... que era Secretaria de 
Governo pra que isso se efetivasse. Aí, como houve a concordância da Secretaria um outro passo 
foi consultar a Secretaria de Educação, justificar a importância dessa formação e abrir na verdade 
uma licitação que pudesse trazer uma instituição de excelência, que acho como é a Federal de 
São Carlos pra fazer essa formação. Na verdade, as exigências de uma formação ... os termos da 
licitação restringiam muito a participação de quem não tivesse uma retaguarda como grandes 
universidades como UFSCAR, UNESP, USP, UNICAMP. Entre a UNICAMP e a UFSCAR, a 
UFSCAR acabou ganhando a concorrência na licitação porque apresentou um preço mais... um 
preço mais acessível... melhor preço. Agora, é importante, também... acho extremamente 
importante destacar que a Federal de São Carlos... ela tem o seu quadro de professores... um 
perfil de professores altamente qualificados ... são professores, sobretudo, ativistas do Movimento 
Negro a Profª Petronilha, o Profº Valter Silvério são professores que têm uma trajetória acadêmica, 
mas também têm o compromisso com a questão étnico-racial. Então, nesse sentido, acho que a 
Federal de São Carlos em São Paulo foi uma escolha interessante. 
4.4. Pesquisadora: Além dessa parceria com SEESP, houve alguma parceria com outra 
esfera governamental? Qual ou Quais? 
Entrevistado: Houve uma participação inicial com o MEC (Ministério da Educação), mas essa foi 
uma participação que o CPDCNSP não teve uma relação direta. Acho que isso aconteceu no 
âmbito da Secretaria de Estado e o MEC. A participação mais direta entre o CPDCNSP , o MEC, e 
a Secretaria foi a realização de um evento na PUC-SP, que era um evento...que foi seminário...um 
fórum de educação em que essas questões foram discutidas [Fórum Estadual ‘Educação e 
Diversidade Étnico-Racial’. Carga horária: 24h, de 16 a 18 de novembro de 2004. Promovido pela 
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SECAD em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo]. 
4.5. O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra também vem 
dialogando com outras Secretarias de Educação, no âmbito das esferas municipais, para o 
trato desta temática em sala de aula? Quais? 
Entrevistado: O CPDCNSP tem tentado estimular, sobretudo, nos municípios do interior do 
Estado que isso seja efetivado. Não necessariamente com a Federal de São Carlos porque o 
volume de uma formação, o preço, o custo é muito elevado. O CPDCNSP vem procurando agregar 
um conjunto de pesquisadores, de intelectuais, de professores, e estimular que esses profissionais 
apresentem formação nos diferentes municípios do Estado de São Paulo. 
4.6. Que documentos nortearam as ações do Conselho de Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra para contribuir na implementação deste programa na rede pública de 
ensino?  
Entrevistado: O documento principal foi a legislação... a Lei 10.639/03, que cria a obrigatoriedade. 
Agora havia também... como te disse... anteriormente esse desejo. Embora isso pareça algo muito 
novo, a reivindicação de uma educação anti-racista ela é pauta do Movimento Negro há mais de 40 
anos. Então, a Lei 10.639/03 ela simplesmente fecha um ciclo de reivindicação que estava posto 
desde a Frente Negra Brasileira, desde os anos de 1930 pelo menos. 
4.7. O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra acompanha as 
ações desenvolvidas no programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? 
De que forma?  
Entrevistado: O CPDCNSP não tem instrumentos de monitoramento. Ele está agora, na verdade, 
ele tem conversado com a coordenação do programa da UFSCAR, com a SEESP, mas ele não 
tem e não criou instrumentos de monitoramento do programa. Eu tenho insistido, aqui, junto à 
Presidente, que o  CPDCNSP precisa ter o olhar dele sobre os impactos do programa. Talvez, 
pudesse ser uma pesquisa similar a sua. 
4.8. Já há dados coletados sobre o programa? Quais? 
Entrevistado: O CPDCNSP não tem nenhum dado. Não tem nenhum dado. Todas as informações 
sobre o programa estão de posse da SEESP e do NEAB da UFSCAR. 
4.9. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra mobilizou recursos financeiros para desenvolver o 
projeto piloto do programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade. Além do 
projeto piloto, o Conselho injetou outros recursos para realizar o programa? 
Entrevistado: O que tem, na verdade, é que houve toda uma mobilização, a escolha de lugares 
onde nós pudéssemos ter maior fluidez, inicialmente, um acompanhamento. Então, houve sim algo 
que ... um gasto adicional, entendeu. Não movimentou recursos volumosos, mas um gasto 
adicional para efetivação do programa. 
4.10. Você tem informações sobre quantos professores foram formados pelo programa?  
Entrevistado:Olha, me parece...eu não tenho certeza desses números, mas acho que você pode 
conseguir com a SEESP. Me  parece que cerca de 16 mil ou mais. Eu não sei ao certo os 
números. 
Pesquisadora: Considera que o programa é significativo para trazer algum tipo de mudança 
no trato da diversidade étnico-racial na rede pública estadual de ensino? 
Entrevistado: Acho que ele é significativo. Acho que ele é um programa que pode ser melhorado, 
mas acho que ele é significativo. Me parece que já existem resultados positivos. Eu particularmente 
conheço de alguns lugares, que já aconteceu... que deu resultados positivos motivados por essa 
primeira intervenção. 
Pesquisadora: Mesmo com essa quantidade de professores atingidos? 
Entrevistado: Então, acho que pra atingir toda a rede o programa deveria durar um tempo maior 
do que tem. A idéia era que ele pudesse... que os professores pudessem funcionar como 
multiplicadores de ações de cada escola. Uma ação multiplicaria a outra, então, nesse sentido, do 
ponto de vista da multiplicação não saberia medir os efeitos. Agora, me parece que foi positivo e 
tem aspectos bem positivos. Eu, particularmente, acho que ele pode melhorar. Pode melhorar 
muito em termos de estrutura, em termos de alcance, mas inegavelmente acho que teve aspectos 
positivos. Teve aspectos positivos. É pelo menos dito na fala de boa parte das pessoas. 
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4.11. Você conhece os materiais elaborados para o programa São Paulo: Educando pela 
Diferença para a Igualdade (apostilas ‘Módulos I e II’, site da UFScar, documentários ‘Isso, 
Aquilo e Aquilo Outro e ‘Você Faz a Diferença’, videoconferências)?  Qual sua opinião sobre 
eles? Sabe se os professores de educação básica estão usando esse material? 
Entrevistado: Eu não gostaria de emitir uma opinião sobre os materiais... pelo conjunto dos 
materiais. Vou emitir isoladamente. Acho que as apostilas são apostilas básicas, embora elas 
pudessem ter um nível maior de aprofundamento. Como a rede pública estadual de ensino é 
bastante heterogênea, talvez o material fosse um pouco mais... se tivesse um pouco mais de 
conteúdo teórico, talvez ele distanciasse os professores pela heterogeneidade dos próprios 
professores. Acho que ele é um material bastante básico,  mas é um material, sobretudo, a apostila 
do módulo II parece que é melhor do que a apostila do módulo I.  O    filme ‘Isso, Aquilo e Aquilo 
Outro’,  particularmente,  não gostei. Acho que abordagem que é feita sobre as relações étnico-
raciais ... ali ela me parece em descompasso com o material escrito. Outros matérias alternativos 
foram utilizados como o vídeo Vista Minha Pele, acho que foi mais adequado, Kiriku e a Feiticeira 
foi utilizado, Olhos Azuis utilizados. Então, acho que há um conjunto de materiais, que foram 
materiais alternativos complementares para essa formação ... que eram materiais interessantes. 
4.12.  Que você considera que deu certo nesse modelo de formação para o professor de 
educação básica?  
Entrevistado: O que deu certo, mais do que a formação, muitos professores ... [parte da gravação 
danificada]. Bom, eu não vou falar sobre o que não funcionou porque não tive acesso, tive acesso 
ao material produzido. Então, vou falar o que poderia ser melhorado. Talvez, o que poderia ser 
melhorado é ter maior participação do Estado, e que a participação da SEESP fosse mais efetiva, 
entendeu? No sentido, de deixar o professor com mais tempo pra poder se aprofundar, e se 
aprimorar... se apropriar, na verdade, dessa formação. Os professores, então, vinham para a 
formação depois voltavam para a sala de aula. Muitos dos que estavam sendo formados tinham a 
preocupação de se deslocar, sobretudo, em São Paulo, e em outras cidades como Santos, que se 
deslocavam do lugar da  formação até a sala de aula. Talvez, devesse existir alguma forma do 
professor ganhar essas horas, e que a formação fosse mais extensa para que pudesse qualificar 
mais professores. 
4.13.  Na sua opinião, que não deu certo? Que aspectos não funcionaram? Por quê? 
Entrevistado: Resposta dada anteriormente. 
4.14. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que possa 
contribuir com minha pesquisa? 
Entrevistado:Tenho os materiais que você tem. São as apostilas. 
4.15.  Como você avalia o programa São Paulo:Educando pela Diferença para a Igualdade? 
Entrevistado:Olha, numa escala de 0 a 10, eu avaliaria 8. 
Pesquisadora: Por que você atribui essa nota 8? 
Entrevistado: Porque eu acho que ele é  um trabalho pioneiro. Porque  a rede estadual é enorme. 
Eu acho que como um trabalho pioneiro, ele vai ser aprimorado. Eu acredito muito na capacidade 
intelectual, acadêmica e técnica de quem coordena o projeto, e que por isso não poderia ser mais 
do que 8. Ele foi bastante eficiente, sobretudo, no que estou dizendo... na sensibilização dos 
professores de alertar pra essa questão, mas acho que ele pode melhorar. Deve melhorar em 
termos de formação, em termos de produção de material, em termos de uma interlocução mais 
profícua com o professor. 
Pesquisadora: O CPDCNSP pretende desenvolver  algum novo projeto semelhante ao 
Educando pela Diferença junto à SEESP? 
Entrevistado: Acho que o CPDCNSP... para a Presidente do CPDCNSP ... que o CPDCNSP quer 
é uma reedição melhorada do Educando, corrigindo aquilo que possivelmente não tenha dado 
certo por parte do CPDCNSP, por parte da Federal, e por parte da SEESP, e melhorar isso. 
Existem... a gente... recebi aqui correspondência, telefonemas de professores, ávidos em que haja 
uma continuidade do projeto. Então, o CPDCNSP deseja sim reeditar. 
4.16. Teria alguma outra informação sobre o Educando pela Diferença que considere 
importante acrescentar, e que não perguntei? 
Entrevistado: [Silêncio]. Eu acho que ... o Educando... o Estado é muito grande e heterogêneo. 
Grande no sentido de que são 645 municípios, então, ele é bastante heterogêneo. São Paulo, por 
exemplo, é um universo enorme se formos pensar somente a rede pública estadual de ensino da 
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cidade de São Paulo. Então, essa heterogeneidade exige um empenho interno. Acho que a 
SEESP peca na logística, então, deveria ter uma melhora na logística, que está vinculada às 
divisões das delegacias regionalmente para que funcionasse melhor o grupo de professores e de 
deslocamento de professores para garantir a formação. Entendeu? É fundamental na minha 
compreensão, na minha experiência ... um pouco da experiência que tenho em relação a isso, que 
o professor tenha uma motivação extra relativa a essa formação, que tenha um investimento num 
horário, na formação, na produção do material, então, muitos materiais foram produzidos. Acho, 
que talvez pudesse se pensar isso, ter agora um tipo de relação com o Educando que fosse de 
construção. Bom, os professores produziram materiais, então, eles encaminham esses materiais, a 
Federal de São Carlos avalia, ou quem estiver fazendo isso avalia. Mostra quais são os problemas 
do material. Dados que nos módulos... nos quatro encontros de quatro horas, ou dezesseis horas 
não garantem, então, isso é muito pouco para que esses professores sejam formados 
efetivamente. Por isso, que estou destacando do ponto de vista da sensibilização o programa é 
perfeito, mas da formação, ainda, deixa a desejar pela falta de melhorar a articulação entre a 
Federal de São Carlos, a SEESP. Acho bem mais difícil em termos de SEESP porque é um órgão 
muito maior. Vários outros setores lá que funcionam e  que disputam os recursos, e o CPDCNSP. 
Pesquisadora: Numa das visitas, que fiz à SEESP, a técnica da CENP mencionou acerca do 
material didático ... a carência de material didático para o professor lidar com essas 
questões em sala de aula. Que o CPDCNSP pensa em relação a essa carência de material 
didático para o professor lidar com essas questões? 
Entrevistado: Essa é uma ótima idéia. Talvez, essa possa ser uma das próximas reivindicações 
do CPDCNSP junto à SEESP. Essa é uma ótima observação. Falta material para que os 
professores trabalhem isso. Aliás, falta isso ... material pra todas as disciplinas, embora algumas 
disciplinas tenham melhorado muito a forma como apresentam, ou apresentavam as situações de 
relações étnico-raciais via imagem do negro. Embora tenha existido avanço, os conteúdos, ainda, 
invisibilizam a participação do negro e a contribuição africana, no livro didático, em termos de 
importância histórica, geográfica e cultural. Acho que precisa melhorar em termos de conteúdo. 
Mas na verdade, pra melhorar o conteúdo da sala de aula, infelizmente, precisa mudar o conteúdo 
programático dos vestibulares porque são eles, que ditam aquilo, que se ensina na sala de aula. 
 
5. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Entrevistado: A gente sofre discriminação racial quase que cotidianamente. Algumas são 
perceptíveis, outras são imperceptíveis e, nem sempre, quem discrimina tem a consciência que 
está discriminando. Isso é um comportamento naturalizado. Na minha infância, por exemplo, meu 
apelido era piche, então, não tinha nome. Eu ocupava um cargo de gerência numa Secretaria do 
Meio Ambiente e a pessoa tinha meu nome, e foi me procurar. Quando ela chegou à sala 
perguntou: “- O Antonio Carlos está, aí?”. Me apresentei como Antonio Carlos, mas ela 
desacreditou que pudesse estar exercendo aquela função. Agora, já sofri outras. Já fui parado, 
saindo do meu trabalho por policiais, que quiseram que eu empurrasse um carro. Isso 
gratuitamente. Então, isso acontece muito. Eu tenho um aluno, que gosta muito de mim. Então, me 
pediu pra cantar: “-Professor, canta um reggae, que eu toco.”. Ele estava com o violão na mão. 
Porque pela minha aparência, pra eles indicam que eu gosto, ou seja adepto do reggae. Então, 
isso é preconceito, estereótipo e discriminação, e estão no cotidiano das pessoas de forma 
naturalizada. Agora, a escola, órgãos públicos como o CPDCNSP, como a SEESP, como as 
universidades públicas elas institucionalizam isso. Elas reproduzem o preconceito, na medida em 
que algumas decisões são tomadas individualmente. Como as pessoas entendem, que isso não 
existe, toda a reivindicação de promoção de uma igualdade de combate a isso acaba virando 
lamento, lamúria. Não é encarada com a devida seriedade, é desqualificada para reivindicação. 
Então, você vai tendo um tipo de discriminação, que é a institucionalizada. Institucionalizada 
porque  ela está naturalizada como comportamento individual das pessoas. 
Pesquisadora: Na sua opinião, o que pode ser feito para mudar isso? 
Entrevistado: Acho que a forma de mudar isso são exatamente as formações. A Lei 10.639/03 
permite a gente não contar uma outra história do Brasil, mas contar a história do Brasil em suas 
minúcias. A construção da nacionalidade brasileira ficou exatamente na invenção de um conjunto 
de heróis, e na omissão de um conjunto de relações, que formam o povo brasileiro e que nós não 
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tínhamos acesso. Então, essa Lei não é pra contar a história dos negros, mas para contar a 
história das relações étnico-raciais no Brasil. A  sociedade inteira se beneficia com isso. Por 
exemplo, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma reivindicação do Movimento Negro, 
que brancos e negros se beneficiam. Foi o Movimento Negro que foi lá no MEC (Ministério da 
Educação), e disse que as escolas públicas deveriam ser tratadas diferentemente porque elas 
aprovavam menos pessoas no vestibular. Indicou lá como deveriam ser os critérios de seleção, 
então, os técnicos do MEC trabalharam em cima disso. O ENEM é uma política universalista, que 
foi formulada pelo Movimento Negro sem recorte étnico-racial – é importante que se diga – aprova 
mais pessoas brancas. Segue a mesma a escala, mesma gradação de cor, da sociedade 
brasileira. Então, se classificam mais brancos, mais pardos, e por último os pretos, embora tenha 
sido reivindicação do Movimento Negro. Agora, quantas pessoas sabem que isso é uma 
reivindicação do Movimento Social? Quantas pessoas associam o movimento de moradia às 
questões étnico-raciais? Os avanços na área da saúde? Uma maior diversidade na televisão? 
Porque foram os negros, que falaram que eram invisíveis na televisão. Foram os negros que 
reclamaram da falta de diversidade na televisão, uma vez que você faz uma reclamação, isso 
amplia para todos ... porque todas as políticas são assim. Então, as pessoas precisam saber disso. 
Esse é o jeito, o de formar, o de educar, de oportunizar pra todo mundo. Uma história diferente, 
uma história que é feita no cotidiano das pessoas, e não com heróis sejam eles Zumbi, ou 
Tiradentes. É a minha opinião. 
 
 
ENCERRAMENTO:  
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM PROFESSORA FORMADORA DA UFSCar. 
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data: 06/11/2006 Horário: 14h20min   Local: CEI JARDIM PANAMERICANO 
 
1. SOBRE O PROFESSOR-FORMADOR – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):  Waldete Tristão                                                                    
Idade:   43 anos                                                                                      Sexo:Feminino 
Local de Nascimento:     São Paulo          Local onde cresceu: São Paulo 
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:   
Você se considera?  Branco/a( )  Pardo/a( )  Preto/a(X )   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
Entrevistada: Sim. Porque quando você pensa em políticas públicas você precisa saber a cor da 
população, por exemplo. É um item extremamente importante que na atualidade tem sido levado 
em conta por pesquisadores, e por pessoas que vêem importância nesse quesito cor. 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há 
quanto tempo? Por quê? 
Observações a respeito (se houver): 
Entrevistada: Não.  
Pesquisadora: Por que você não participa? 
Entrevistada: Na verdade, eu costumo dizer que eu sou uma negra em movimento. Apesar de não 
estar ligada a nenhum grupo do Movimento Negro, a minha atuação cotidiana ela é uma atuação 
de uma pessoa que tenta combater as ações racistas em busca de uma educação anti-racista.  
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: Estudei numa escola pública todo o ensino fundamental, e todo o ensino 
médio que na época tinha outro nome.  
Ensino Médio: Fiz magistério também em escola pública. 
Ensino Superior: Depois eu fiz Letras e Pedagogia em universidade particular na PUC-SP, e o 
Mestrado também foi na PUC-SP. 
Outros cursos após a graduação:  
Pesquisadora: Desde o ensino fundamental, que período você estudava? 
Entrevistada: Eu sempre estudei de dia, no período diurno. A faculdade de Letras eu fiz no 
noturno, e a Pedagogia eu fiz no intermediário. Como já estava bastante madura eu fiz em vários 
períodos na PUC-SP a gente tinha condições de fazer isso em diferentes horários, então, às vezes 
eu fazia uma disciplina à tarde, a outra à noite. Variava de acordo com o horário que eu trabalhava, 
eu sempre tive em sala de aula. 
Pesquisadora: Você se lembra assim, por exemplo, a data de conclusão do ensino superior? 
Entrevistada: O primeiro foi em 1986, que foi Letras. A minha escolaridade foi regular. Eu estudei 
de 1ª à 8ª sem nunca ter interrompido. De 1ª até o ensino médio sem nunca ter interrompido. 
Quando comecei a faculdade, assim que terminei o ensino médio.. assim que eu saí do magistério 
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também continuei sem interrupção. Foi do 1º ano até terminar a faculdade, e tinha vinte e poucos 
anos quando eu terminei. Mas quando decidi fazer a segunda faculdade já estava casada, já tinha 
25 anos e, por uma opção pessoal de ter filho, esta faculdade foi mais truncada. E também pela 
questão de grana.  
Ela acabou sendo mais truncada até porque eu fiz a faculdade de caráter privado a PUC. Só 
quando eu descobri o caminho das bolsas é que isso ficou mais facilitado. 
Pesquisadora: E no caso, a segunda graduação você lembra quando você cursou? 
Entrevistada: 1997. Comecei em 1990 e terminei em 1997 porque tive aí duas interrupções. 
Pesquisadora: Todos cursados na cidade de São Paulo? 
Entrevistada: Todos. 
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha como professor (a)? E na universidade? 
3.3. Situação Atual (contratado, concursado, outra – especificar qual):  
3.4. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
Entrevistada: Eu sempre trabalhei como professora, nunca tive outra atividade. Eu sou de família 
humilde. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era panificador (padeiro), mas eles tinham 
muito claro na época deles na década de 60, que a escola ia modificar a nossa vida (minha e da 
minha irmã). Então, eu acho fez um pouco de diferença isso porque eles sempre fizeram o que 
podiam e o que não podiam para nos manter na escola. Então, eu nunca tive outro trabalho que 
não fosse professora. Comecei a dar aula em 1982, então vou fazer vinte e cinco anos de 
magistério. Em 1985 entrei na Prefeitura de São Paulo. Já tive experiências só com a sala de aula 
tenho dezoito anos, depois saí fiquei na direção um ano, na coordenação fiquei mais uns seis 
meses. Aí  eu fui trabalhar numa coordenadoria na época de transição das creches da Secretaria 
de Assistência Social para a Educação.  E, efetivamente, como coordenadora eu tenho um ano. 
Como efetiva e nesta instituição que eu estou agora.    
Pesquisadora: No caso, sua situação atual é concursada? 
Entrevistada: Eu sou. Eu sou uma coordenadora pedagógica efetiva. 
Pesquisadora: E sobre seu vínculo com a UFSCAR? Você pode me falar um pouco? 
Entrevistada: Eu sou bolsista da Fundação Ford,  e uma das pessoas me conhecia a Ione 
(CENP). A Ione me conhecia e sabia que eu era bolsista também, e tava havendo um processo de 
seleção de pessoas pra trabalhar no programa São Paulo Educando pela Diferença. E por tudo 
aquilo que eu te falei, sempre fui uma pessoa que prestei atenção na questão racial na escola 
como professora, como as crianças eram tratadas, os livros que eu colecionava, os livros que eu... 
Eu conheço muitas pessoas, então, que são de grupos organizados do Movimento Negro e acabou 
tendo a oportunidade de eu receber esse convite pra eu trabalhar com esse programa de 
formação. Confesso que eu aprendi muito até porque eu tinha que estudar pra poder também dar 
esse curso. Muito do que falo para os professores também eu aprendi, e estou aprendendo. 
Pesquisadora: Você tem outro tipo de experiência profissional quer seja no Brasil, ou no 
exterior? 
Entrevistada: Eu tenho outra experiência profissional, que desde 1987, trabalho com formação de 
professores. Então, eu trabalhei no PEC do Estado, depois pra algumas empresas particulares que 
deram formação em municípios seja na área de educação básica de 1ª a 4ª, quanto na educação 
infantil. Então, esse outro lado de trabalhar com formação de professores é uma experiência que 
tenho adquirido. Fora daqui eu tenho só uma experiência de curso de inglês fora do país por conta 
de ser uma bolsista Ford, só. 
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4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Você já havia participado de outras ações de Educação Continuada na rede pública? 
Quais? 
Entrevistada: O PEC (Programa de Educação Continuada), que aconteceu no Governo do Estado 
se não me engano de 1997... era na época que eu estava fazendo a faculdade 1996, 1997, 1998. 
Daí eu já engrenei em vários grupos de formação também. 
4.2. Você se lembra de ter tido na graduação algum tipo de preparo e discussão sobre 
questões étnico-raciais? Qual? 
Entrevistada: Não, nenhuma. 
4.3. Você considera o programa Educando diferente de outras ações de Educação 
Continuada? Em quais aspectos? Por quê você acha isso? (mesmo que a resposta seja 
não). 
Entrevistada: Primeiro pela própria especificidade do programa. Ele é um programa diferente dos 
demais porque ele entre numa seara até, então, desconhecida para os educadores. É um campo 
de conhecimento que é um desafio também. Tratar com as questões cotidianas que envolvem 
preconceito, discriminação, racismo não é um tema muito fácil porque as pessoas não têm muita 
disponibilidade pra discutir isso. Então, é um programa ousado e que na minha opinião aconteceu 
com muita competência dentro daquilo que se propôs fazer.  
4.4. Como vocês formadores foram convidados a participar do programa Educando pela 
Diferença?  
Entrevistada: Até onde eu sei o próprio Profº Valter, que é coordenador do programa, desde o 
início o Valter Silvério ele tinha uma intenção de ... até na formação nós trabalhávamos em dupla, 
que também pra mim foi novo. Eu sempre estava acostumada sozinha. Ia dar formação, claro 
recebia orientação das equipes que eram meus coordenadores no caso PEC, no caso de outras 
instituições que eu trabalhei, mas eu ia pra sala de aula sozinha encontrar os professores. E esse 
programa nos propôs o desafio de inicialmente trabalhar em dupla. Eu sou uma mulher negra, e 
trabalhei com uma menina branca, socióloga. Eu pedagoga, então, assim na própria formação da 
dupla a equipe de coordenação na medida do possível ela procurava levar em conta as nossas 
diferenças também. Isso pra poder também... era bastante interessante porque às vezes a minha 
companheira dizia assim, por exemplo: “- Uma mulher negra como a Waldete ....” . E as 
professoras quando viam ela falar daquele jeito elas olhavam de um jeito meio que chocadas. 
Aquilo poderia  pra elas parecer um xingamento, então, na verdade foi um exercício pra essas 
pessoas verem também que a questão racial não pode ser uma problemática só dos negros, só os 
negros se preocuparem de tá levando essa discussão pra dentro da escola. Não, nós tínhamos 
brancos, negros, profissionais com as mais diferentes formações Pedagogos, Cientistas Sociais, 
pessoas das Letras que de alguma maneira enfocavam as relações raciais nas suas pesquisas, ou 
no seu trabalho.  
Pesquisadora: Por que você se interessou pela proposta do programa Educando pela 
Diferença? 
Entrevistada: É uma proposta concreta, primeiro,  de reflexão sobre as relações do cotidiano 
escolar e porque ela dá pistas de como  isso pode acontecer . 
Pesquisadora: Quantas Diretorias de Ensino você atendeu ao longo do programa Educando 
pela Diferença? Quais? 
Entrevistada: Eu trabalhei na Norte, trabalhei Centro, e Itapecerica da Serra. Dentro destas DE eu 
trabalhei com educação básica na Norte, em Itapecerica eu trabalhei com educação básica (ensino 
fundamental 1ª a 4ª  e  médio) os dois módulos, na Centro eu peguei o segundo módulo ensino 
fundamental. Eu trabalhei pouco nesse programa até porque eu era bolsista da Fundação Ford e a 
gente tem uma restrição de... eu tinha permissão... pedi autorização pra trabalhar ... A Fundação 
Ford pedia dedicação total até porque, naquela época, eu estava cursando meu mestrado.  Mas 
assim... eu tinha uma autorização da Fundação, e eu não queria prejudicar meu mestrado, então, 
peguei poucas Diretorias pra trabalhar.   
4.5. Por quanto tempo você atuou como professor (a) monitor (a) pela UFSCAR no programa 
Educando?   Recebiam algum tipo de remuneração? Que tipo? 
Entrevistada: Desde o princípio, novembro de 2004 até praticamente... só não peguei neste 
semestre (julho a novembro de 2006) porque .... porque os grupos foram formados eu não estava 
aqui em São Paulo e quando eu fui chamada eu  não pude investir. 
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Pesquisadora: Os professores-monitores tinham algum vínculo empregatício com a 
UFSCAR?  Recebiam algum tipo de remuneração? Que tipo? 
Entrevistada: Sim. 
Pesquisadora: Que tipo de remuneração? 
Entrevistada: Nós recebíamos por horas trabalhadas. 
4.6. Vocês receberam algum tipo de formação para atuar no programa? Conte como foi. 
Entrevistada: Nós tínhamos encontros com os coordenadores do curso. O professor Valter 
Silvério, Anete Abramowicz, Maria Lúcia Barbosa e nesses encontros nós discutíamos o material. 
4.7. Houve algum momento em que vocês professores formadores da UFSCAR se reuniram 
para discutir sobre o programa com outros profissionais participantes? 
Entrevistada: Além desse grande grupo, eu, por exemplo, tinha essa menina que era minha 
parceira a gente discutia sempre. Apesar, de eu ser de São Paulo e ela do interior a gente 
planejava as nossas aulas como a gente ia fazer. Era muito legal porque eu com essa minha visão 
toda pedagógica de planejar, e ela toda de cientista social. A gente acabou formando uma dupla 
bem redondinha, e a gente se comunicava na medida do possível e planejava nossas ações sim.  
Pesquisadora: E onde aconteciam esses encontros? 
Entrevistada: Ou lá em São Carlos, ou aqui em São Paulo. 
Pesquisadora: E qual a periodicidade? 
Entrevistada: Ao final de cada módulo. Então, cada módulo tinha quatro encontros. Então, cada 
vez a gente ia preparar o outro, e acabava tendo reuniões ou aqui em São Paulo, ou lá em São 
Carlos na universidade. 
4.8. Você sabe como se deu o processo de divulgação do Educando pela Diferença para as 
escolas da rede pública? Como foi a convocação dos professores para participar do 
Programa? 
Entrevistada: Pelo o que os professores me contaram eles foram convidados. Eu ouvi diferentes 
versões, que professores foram convidados e que professores se inscreveram. Houve Diretorias 
que ... eu sei que professores foram convidados pra participar, talvez por ter uma certa 
aproximação com essa temática. Eu não sei que critério a DE utilizou pra convidar essas pessoas. 
Mas, a grande maioria dos  grupos que eu atuei elas foram... as pessoas escolheram estar com a 
gente. Eu lembro que sempre dizia assim: “Vocês estão aqui por desejo. Então, se estão aqui por 
desejo ... acho nas situações de conflitos ... acho que temos de utilizar esse tempo da melhor 
maneira possível”. 
4.9. Houve algum tipo de diferença entre a formação dos professores PEB I e PEB II? 
Entrevistada: Eu trabalhei só com os professores de ensino fundamental de 1ª a 4ª, e ensino 
médio. Minha opção era sempre trabalhar com os professores da educação básica de 1ª a 4ª 
achava que eu tinha mais afinidade. Então, a diferença quando fui trabalhar com os professores de 
ensino médio, eu tinha os especialistas. Eu tinha as pessoas que eram formadas em história, 
geografia, arte, então, acabava sendo interessante a discussão. Podia o professor de educação de 
1ª a 4ª ele é um professor polivalente. Ele tem que saber de tudo um pouco. No ensino médio eu 
tinha pessoas das especificidades, as discussões se tornavam bastantes ricas, bastantes 
interessantes até. 
Pesquisadora: No caso da sua atuação havia mudança de foco? 
Entrevistada: Sim. Uma dinâmica que eu usava com um professor de 1ª a 4ª, eu já trabalhava 
diferentemente com um professor do ensino médio. Se não, era considerado babaca, até. Se tem 
que fazer certas adequações dependendo do perfil do teu público-alvo também. Os professores de 
1ª a 4ª tem uma certa disponibilidade pra um tipo de dinâmica de  atuação do formador, e você tem 
que ver quando trabalhar com o ensino médio.  A sua dinâmica tem que ser uma outra. Você tem 
que trabalhar de uma outra maneira. 
Pesquisadora: E no que se refere ao conteúdo? Era o mesmo conteúdo? 
Entrevistada: Olha. O conteúdo era o mesmo, mas nas apostilas do ensino médio você tinha uma 
ênfase maior um detalhamento um pouco maior, mas havia uma diferença sim no material que foi 
oferecido pra os professores da educação básica. Inclusive as apostilas são diferentes. 
4.10. Sabe se os professores da rede estadual recebiam alguma ajuda financeira para 
participar do Educando?  
Entrevistada: Eu observava que existia lá uma ATP, que era uma pessoa da Diretoria de Ensino 
que me recebia e que, num determinado momento do dia, geralmente, ao final quando  eu concluía 
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meu trabalho ele pagava pra essas pessoas. Acho que uma diária, uma verba de locomoção. Não 
sei exatamente o que era, mas eu via  que os professores recebiam sim. 
4.11. Qual a periodicidade em que o programa acontecia (semanal, quinzenal, mensal, 
bimestral, trimestral, semestral)?   
Entrevistada: Em média um módulo duravam dois meses, dois meses e meio. E até que houvesse 
toda nossa entrega de relatórios, toda exigência da SEESP, talvez mais um mês, e já começava o 
outro. Então, num semestre vamos dizer assim quatro ou cinco meses você concluía os dois 
módulos. 
Pesquisadora: Onde a formação acontecia? 
Entrevistada: Em geral numa escola que os ATPs julgavam sede, e de fácil acesso pra escolas da 
região. 
Pesquisadora: Qual era a carga horária do Educando? 
Entrevistada: Era assim, vinte e cinco horas presenciais, que era a parte onde eu atuava. Eles 
tinham acho que dezesseis horas .... quinze horas pra realizar atividades. Eu sei que dá um total 
de quarenta horas o módulo, mas eram vinte e cinco horas presenciais. Eu tenho certeza porque 
era a minha parte. 
Pesquisadora: Os professores receberam algum certificado pela participação na formação?  
Entrevistada: Eles vão receber, que eu saiba até o momento ... que eu deixei a formação porque 
eu deixei no terceiro módulo... no primeiro módulo deste semestre, que quando acabou o 
Educando. Então, provavelmente deve estar sendo providenciado pela SEESP.  
4.12. Quanto aos materiais elaborados para o Educando, vocês receberam algum para 
formar os professores? Você utilizou esses materiais? Quais? Como você os avalia?  
Entrevistada: Sim.  
Pesquisadora: Você utilizou esses materiais? Quais? 
Entrevistada: Esses e mais outros. 
Pesquisadora: Como você os avalia?  
Entrevistada: Acho que a gente precisa incrementar o uso de um material que você tem como 
norte porque ali era o mínimo vamos dizer assim que eu tinha que garantir. Era o conteúdo que o 
Educando esperava que fosse trabalhado naquele encontro, mas evidentemente eu tinha toda 
liberdade pra acrescentar, produzir outras sugestões, incluindo mais materiais pra os professores. 
Eu tinha toda liberdade de trabalhar com esse material. 
Pesquisadora: Mas de forma geral o que você acha das apostilas do Ciclo I e Ensino Médio? 
Entrevistada: Silêncio....  
Pesquisadora: Quer pensar? 
Observação: Nesta questão a entrevistada relutou em responder a pergunta. Procurei sacarrolhar 
as informações, mas foi difícil. Acredito que a entrevistada não queria se indispor com a SEESP 
(Ione –CENP) por conhecê-la. Num dado momento, a entrevistada disse: a Ione sabe que você 
tá aqui me entrevistando, então é complicado. 
Entrevistada: Sem dúvida acho que é um material pra quem nunca lidou com essa temática ele é 
um material que faz com que as pessoas iniciem uma primeira reflexão. Mas há críticas não só 
todas as pessoas... que tem alguma crítica em relação a esse material professores. Eu também 
tenho as minhas... mas é evidentemente um material que nasceu com uma determinada finalidade 
e levando em consideração nossas individualidades ele foi sendo modificado, transformado. Mas a 
gente procurou manter a íntegra da proposta do Educando.    
Pesquisadora: Você mencionou que no caso há algumas críticas por parte dos professores. 
Você poderia me dar um exemplo?  
Entrevistada: As críticas por parte dos professores assim no sentido de que talvez eles 
esperassem algo mais pronto. Algo que desse mais pistas. Nossa idéia era primeiramente 
amadurecer essa idéia levar essa questão racial pra o cotidiano das escolas, cotidiano das 
professoras e, assim nesse sentido. Eu também sou professora, mas assim em alguns momentos 
a gente percebe que eles querem receitas prontas. E o material é reflexivo, denso de literatura 
densa, que talvez pra alguns professores fosse até de difícil compreensão. Talvez pra outros um 
material também considerado não tão satisfatório. Mas sem dúvida era um material diferente, trazia 
imagens diferentes. O próprio Professor Kabê... ele fez um texto muito bom sobre achados 
continente africano, então, era um texto que  ele trazia o que os professores não conheciam. 
Então, nesse sentido, mas é evidente que ele também oferece algumas dúvidas.  
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4.13. Em sua opinião, o que deu certo ou funcionou no Educando? O que contribuiu para 
isso? 
Entrevistada: O que deu certo foi implementar essa discussão no cotidiano das escolas. Sempre 
repito isso, implementar essa discussão por incrível que pareça é novo pra algumas pessoas, e é 
desafiador pra quem vai fazer isso. Acho que isso o programa conseguiu. Eu conheço algumas 
pessoas que dizem surpresas de ter havido esse programa, e não saber tantas coisas sobre ele 
ainda... professores. Mas aí já entra uma outra problemática, talvez o espaço que os professores 
possam ter tido, ou não pra divulgar, ou pra trabalhar isso nas suas escolas, que é algo também 
que dá uma certa dúvida: Por que as pessoas que as pessoas não tão sabendo nada sobre o 
programa? Por que as pessoas não comentam das Diretrizes Curriculares Étnico-Raciais que 
prevê o estudo de África nos currículos? Que a gente fez isso em todas as Diretorias de Ensino de 
São Paulo e no Interior? 
Pesquisadora: Então, você mencionou que implementar essa discussão nas escolas foi um 
fator que deu certo. E o que contribuiu pra isso? 
Entrevistada: Primeiro, o Governo do Estado ter topado esta empreita, ter topado transformar a 
discussão das questões étnicas e da implementação das Diretrizes Curriculares Étnico-Raciais no 
seu sistema de ensino. Isso foi alguma que deu certo, e que foi ousado. Eu desconheço outras 
experiências, então isso foi algo que deu certo.   
4.14. E o que não deu certo? Quais aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
Entrevistada: Na minha opinião, os diretores e os coordenadores pedagógicos precisariam 
também se envolvidos no processo. Havia videoconferência, havia momentos em que eles 
participavam também, mas os coordenadores pedagógicos e os diretores na minha opinião 
também deveriam ter passado pelo curso. Não só os professores, até porque eu ocupo um cargo 
como esse. Eu sei o quanto é importante o coordenador pedagógico e o diretor acreditar numa 
proposta que o professor traz pra dentro da unidade porque acreditar é conhecer. De repente, eu 
posso até não ser muito simpatizante, mas de uma determinada temática. Mas se eu conheço e sei 
da importância dela eu como profissional e servidora pública não posso dizer que não vou 
implantar e fazer de conta que ela não existe. 
4.15. Você acha que as discussões realizadas durante o Educando contemplavam a 
realidade das salas de aula, e atendiam às necessidades dos professores participantes? 
Vocês formadores conseguiam levar em consideração as opiniões, questionamentos, 
indagações dos professores? De que forma? Que facilitava ou impedia isso? 
Entrevistada: Eles é que nos traziam as demandas, então, eu acredito que sim. Nós também 
trabalhávamos em cima das questões que eles também traziam e, certamente, essas demandas 
eram demandas de sala de aula. Não estávamos falando com empresários, mas sim com pessoas 
que estão dentro da sala de aula. 
Pesquisadora: Que facilitava ou impedia o encaminhamento dessas dúvidas?  
Entrevistada: O próprio grupo dava esse direcionamento também. O próprio grupo... quando  o 
grupo se entregava mais você conseguia atender melhor as demandas. Evidente que a  gente 
conversava sobre situações do cotidiano e refletia sobre elas também. 
4.16. Você tem informações sobre quantos professores da rede foram formados pelo 
Educando?  
Entrevistada: Não tenho. 
Pesquisadora: Você acha que o Educando pode trazer algum tipo de mudança no trato da 
diversidade étnico-racial na rede pública estadual de ensino? 
Entrevistada: Sim. Eu acredito nisso porque ... eu reconheço que há dificuldades como aquilo que 
já te falei. O professor pode estar muito bem intencionado, mas ele precisa ter por trás dele uma 
chefia, vamos dizer assim, que acredite também naquilo. Eu não sou ingênua de pensar que ele 
vai chegar, e conseguir mudar tudo, que vai conseguir colocar essa discussão pra os colegas com 
facilidade, mas se ele tiver por trás o respaldo da direção ele, pelo menos, já tem uma porta aberta 
pra iniciar a discussão. 
Pesquisadora: Você já teve algum retorno  a respeito dessas mudanças? 
Entrevistada: Esse pessoal daqui do grupo de Itapecerica da Serra nós sempre trocamos e-mails 
com as pessoas ao final dos grupos. Eu tenho notícias dos professores. Eles costumam me enviar  
notícias do que estão fazendo com os alunos. Recentemente, eu recebi um e-mail de um dos 
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professores, solicitando material. Então, pra mim isso é um fruto até porque essa pessoa era uma 
pessoa que resistia nos primeiros encontros. Resistia em querer me convencer que aquela 
demanda que nós levávamos era desnecessária porque ... Por que falar sobre essa temática se 
ela não existe no cotidiano? Por que falar, discutir sobre ... na verdade até jogava que nós  é que 
estávamos querendo discutir preconceito. Nós negros é que estávamos querendo trazer pra um 
local que era desnecessário, e que não precisava ser feito. Aquilo era uma demanda de negros.  
4.17. Você sabe como as escolas da rede estadual de ensino repassam para a SEESP os 
resultados das ações desenvolvidas em sala de aula a partir do Educando?  
Entrevistada: Não sei. 
4.18. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que pudesse 
contribuir com minha pesquisa? 
Entrevistada: Tenho as apostilas, e posso citar o site do NEAB. Você também deve ter tido 
acesso a ele. 
4.19. (a) Vocês elaboravam algum tipo de relatório para a SEESP após a aplicação de cada 
módulo na DE? Que tipo? [Pergunta elaborada na hora da entrevista] 
Entrevistada: Eu acredito que quem fazia isso... Nós monitores fazíamos um relatório de como 
tinha dito. Eu particularmente fazia de como tinha sido a minha atuação com aquele grupo, quais 
foram as dificuldades, quais foram os encaminhamentos, eu fazia isso. Mas eu sei que certamente 
a coordenação tinha que enviar material pra Secretaria de Educação. 
4.20. Como você avalia o programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? 
Entrevistada: Acho que já até disse isso. Acho que é um programa ousado, um programa que 
cumpriu as finalidades a que se propôs, que é de especialmente levar pra o interior da rede pública 
estadual a discussão, e a importância da implementação das diretrizes curriculares sobre a história 
e cultura de África, e todos os seus desdobramentos. E, assim, sem dúvida uma experiência 
absolutamente singular tanto pra nós (pra mim em especial porque também tive que estudar muito 
pra poder participar desses momentos, pra poder enfrentar o desafio de preencher uma lacuna que 
eu também não tive na minha formação, seja ela na educação básica, no ensino médio ou no nível 
superior. Não só pela especificidade do que eu escolhi pra minha vida, mas porque em nenhum 
nível de ensino se aborda este tipo de relação. As relações raciais não são tratadas). 
4.21. Teria alguma outra informação sobre o Educando que considere importante 
acrescentar, e que não perguntei? 
Entrevistada: Não que me lembre agora. Se eu me lembrar te falo, ao longo da entrevista. 
 
5. SOBRE A ATUAÇÃO NO ENSINO E NA PESQUISA NA UNIVERSIDADE 
5.1. Você acha que houve mudança na sua prática profissional em decorrência das ações 
realizadas no programa Educando pela Diferença?  (SIM - Quais?)  (NÃO – Por quê?)  
Entrevistada: Primeiro, eu já te falei. Eu sou coordenadora pedagógica, então, muito do que eu fiz 
lá eu me considerava uma coordenadora pedagógica naquele momento, que eu estava com os 
professores, ou seja, uma pessoa que tem que...ver o processo, e ver onde é que aqueles 
conteúdos... por exemplo, não tenho condições de saber história e geografia, enquanto 
coordenadora pedagógica e dizer isso, aquilo, aquilo outro. Mas assim acho que o coordenador 
pedagógico tem que ver onde é que esses conteúdos, que nós mesmos sugeríamos poderiam ser 
introduzidos nos currículos escolares. Então, na minha prática cotidiana aqui, que é um CEI de 
educação infantil, eu trabalho muito com as atitudes das professoras frente às crianças negras, 
frente às crianças brancas. Nos conceitos de bom, de bonito, de bom e ruim, os conceitos de belo 
e de feio, então, assim sem dúvida a base... você pensar nas relações mesmo entre as pessoas é 
porque não posso deixar história e cultura africana para as crianças aqui, ainda. Mas eu posso 
pensar no cotidiano dessas crianças aqui. E o Educando sem dúvida me fez, e faz refletir muito e 
trazer essa temática aqui pra dentro, pra minha atuação pedagógica, ter bonecos negros aqui 
dentro é algo que faz diferença. E assim, fez diferença pra mim.   
E na sua sala de aula? (SIM - Quais?)  (NÃO – Por quê?) 
Entrevistada: Não dou aulas. Mas costumo dizer que a minha sala de aula são as professoras. 
Então, com as minhas professoras sim. Nós discutimos a questão do racismo, do preconceito, as 
desigualdades na sociedade. Em reuniões pedagógicas eu trabalho isso com elas. A coisa de a 
gente compreender o processo histórico, e como os negros estão na condição em que estão, isso 
historicamente tem uma explicação. Então, eu trabalho muito com as questões cotidianas pra elas 
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entenderem o lugar do negro na sociedade, e na medida do possível sempre pincelo alguma coisa 
de história, de cultura. Se elas selecionam música clássica pra trabalhar com as crianças em 
alguns momentos, também tem que selecionar algumas músicas africanas, e de outros continentes 
também. Então, nesse sentido a minha intervenção em sala de aula com essas professoras, ela vai 
por aí.   
Pesquisadora: E nas suas atividades de estudo e de pesquisa? (SIM - Quais?)  (NÃO – Por 
quê?) 
Entrevistada: Então, meu mestrado foi sobre mulheres negras e educadoras de creche. Eu 
trabalhei com a hipótese de que elas superaram, que são essas mulheres negras que eu tenho 
aqui atuando na creche superaram o destino da mulher negra na nossa sociedade porque ter tido a 
oportunidade de alguma forma de ingressar no serviço público como ADI, pajem nos anos 70. Mas 
hoje são reconhecidamente ... mesmo que não socialmente reconhecidas, mas são por direito... 
professoras. Então, a minha pesquisa foi por aí, então, eu continuo pesquisando essas questões 
também porque assim recentemente pra tentar compreender como que essas mulheres se 
percebem na sociedade. 
Pesquisadora: No caso a sua atuação no Educando pela Diferença trouxe alguma mudança, 
por exemplo, em outras esferas de atuação na universidade (congregação, conselhos de 
curso ou de departamento, comissões, assessorias)? (SIM - Quais?)  (NÃO – Por quê?) 
Entrevistada: Não atuo na universidade. 
5.2. De forma geral, como foi a sua participação no programa Educando pela Diferença?  
Qual foi sua principal aprendizagem? 
Entrevistada: A minha principal aprendizagem foi reconhecer que existem as diferenças existem, 
e que ser diferente não pode implicar em ser tratado com desigualdade. E no Brasil, as pessoas 
diferentes são tratadas desigualmente, quando você coloca uma cor nesses diferentes, esses 
diferentes são os negros. Então, assim reforça a minha luta anti-racista no sentido de que a 
educação, e que o que se faz dentro do espaço educacional tem que ser um movimento anti-
racista no sentido de respeitar as diferenças, mas nunca tratá-las com desigualdade.  
 
6. SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE 
6.1. Os professores de educação básica com os quais você trabalhou tinham que socializar 
as informações adquiridas no programa para os demais professores da unidade escolar. 
Você teve algum retorno sobre essas ações por parte dos professores da rede pública 
estadual? Tem informação se essa socialização deu certo?   
Entrevistada: No geral eles contavam que era muito difícil encontrar um espaço pra discutir essa 
questão, que nos primeiros dias eles nos diziam que o curso era desnecessário porque a gente 
tava levando uma discussão que já está superada na realidade social. Quando eles começavam a 
perceber que as dificuldades que também eles encontravam nas escolas, a forma como as 
crianças brancas e negras eram tratadas, eles também começaram a ver o quanto era difícil levar 
essa temática pra o interior da escola. Aí apontavam ‘n’ atores como responsáveis por aquela 
dificuldade ora o diretor, ora o coordenador, ora o próprio grupo de professores que não se 
interessa por ouvir a respeito daquela temática. E muito deles fizeram opções individuais de levar 
aquele conteúdo sim de serem pessoas em movimento brancos e negros em movimento em favor 
dessa luta, que a gente chama de anti-racista. 
6.2. De forma geral, como era a participação dos professores de educação básica no 
Educando? Durante o processo formativo no Educando, que tipo de atividades eram 
solicitadas aos professores da rede? As atividades solicitadas eram individuais ou 
coletivas? Durante as atividades, havia algum tipo de resistência por parte dos professores? 
Entrevistada: Dessa forma que eu já te disse. Num primeiro momento, bastante desconfiança, 
bastante incrédulos nesse tipo de proposta, mas à medida que o curso ia acontecendo e tudo. Era 
um curso curto com oito encontros. Nós tínhamos oito encontros pra dar conta de uma infinidade 
de conteúdos, mas à medida que ele ia acontecendo (dois módulos... cada módulo tinha quatro 
encontros) os professores iam vendo da sua importância.  
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Pesquisadora: Durante o processo formativo no Educando, que tipo de atividades eram 
solicitadas aos professores da rede? As atividades solicitadas eram individuais ou 
coletivas? 
Entrevistada: Tanto individuais,  quanto coletivas porque alguns grupos eu tinha professores de 
uma mesma escola. Então, se eles se propunham que a atividade pudesse ser feita coletivamente 
eu não via nenhum empecilho. As atividades em geral eram observação do lugar do negro na 
sociedade, do lugar do negro em locais privilegiados, então, eram coisas ligadas ao cotidiano. 
Pesquisas com as crianças, pesquisas com os familiares das crianças, questionando ambientes 
informais onde a família trabalha, qual era a cor dessa família para que os professores pudessem 
situar os negros e encontrá-los ou não no universo escolar. 
Pesquisadora: Durante as atividades, havia algum tipo de resistência por parte dos 
professores? 
Entrevistada: Sempre havia aqueles que não participavam. Infelizmente, sempre há aqueles que 
vão pra o curso, e vão porque podem ... é duro dizer isso, mas ficar um período fora da escola. 
Sempre havia um, ou outro que resistia, mas não era a maioria felizmente. Até porque como eu te 
disse, até onde eu tenho notícia os professores escolheram estar neste curso.  
6.3. Durante o programa Educando pela Diferença foi possível ter alguma informação sobre 
mudanças na prática pedagógica do professor de educação básica? Quais mudanças? De 
que forma soube disso?  
Entrevistada: Nos grupos a gente conversou por e-mail. A gente... um grupo até montou um blog 
pra fazer comunicação, naquela época, naquele período, foi bem interessante. 
 
7. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Entrevistada: Sim. 
Pesquisadora: Como foi? 
Entrevistada: Elas são sutis. Na verdade, são os olhares quando você adentra num determinado 
espaço social, talvez, as pessoas não estejam acostumadas a encontrar pessoas negras. Mas eu 
lembro de uma que essa é gritante...Eu fui uma vez entregar um trabalho na casa de uma 
professora quando cursava a graduação, e o porteiro... eu nunca tinha ido no prédio dela, e o 
porteiro falou assim pra mim... “Eu falei vim aqui na casa da professora tal ... meu nome é tal... e 
eu vou na casa da professora.”  
E o porteiro: “Ah! Tá bom!”  Aí ele interfonou pra ela, ela autorizou que eu subisse. Só que quando 
eu entrei... Ele mostrou pra mim o lugar que eu iria.  
Ele disse: “É por ali, assim.” Mas eu não conhecia o prédio, e ele estava me mandando pra o 
elevador de serviço. Essa é a mais gritante que eu passei. E assim de você tá dirigindo dá uma 
manobra meio ousada, e as pessoas te xingar de macaca. Sabe falar essas coisas assim 
horrorosas. 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como 
foi? 
Entrevistada: Já presenciei, e se eu não presenciei e fico sabendo delas sempre procuro orientar 
as pessoas a tomar uma atitude, a procurar seus direitos. Eu acho que a gente não pode deixar as 
coisas acontecerem. Se for criança, se for família de criança, eu oriento as famílias de crianças, eu 
oriento as famílias quanto ao que tem que fazer. Na minha vida pessoal também faço isso. Tenho 
um filho de quatorze anos não me intimido de procurar  a direção, a coordenação se seu senti que 
tem qualquer tipo de ação em relação a ele de cunho racial, de preconceito racial. 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua colaboração. 
 
 
OBSERVAÇÕES APÓS A ENTREVISTA: 
A entrevistada foi minha colega no programa EHPS, bem como cursei uma disciplina com ela do 
professor Marcos Cézar de Freitas, que foi seu orientador. Somente por ocasião do agendamento 
da entrevista é que soube de quem se tratava. Obtive o telefone da entrevistada por meio de uma 
técnica da CENP (Ione), que a indicou como professora-formadora no programa pela UFSCAR. 
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De acordo com a entrevistada, o nome do programa São Paulo: Educando pela Diferença para a 
Igualdade causou um certo estranhamento, num primeiro momento, aos professores da rede. Para 
estes professores o curso parecia que estava focado para questões relacionadas a pessoas 
portadoras de algum tipo de deficiência, ou necessidade especial, isto é, pela Diferença para a 
Igualdade. 
Ao longo da entrevista, pude verificar que os professores-formadores não eram necessariamente 
professores da UFSCAR, mas pessoas engajadas na questão racial, até porque  a universidade 
não teria contingente para esse fim. 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM  TÉCNICA DA CENP. 
 
 INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data: 09/10/2006         Horário: das 14h às 15h                          Local: CENP 
 
1. SOBRE O MEMBRO DA EQUIPE DA CENP 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):                                                                      
Idade: 33 anos                                                Sexo: Feminino 
Local de Nascimento:São Paulo-Capital   Local onde cresceu: Passos (Sudoeste)-Minas Gerais 
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  
Você se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a(X)   Amarelo/a( )   Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera esse tipo 
de pergunta necessária? 
Entrevistada: A identificação das pessoas é algo necessário para formulação de políticas públicas 
focadas... de políticas de atendimento para uma parcela da população, para fins de pesquisa.  
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há 
quanto tempo? Por quê? 
Entrevistada: Já fui colaboradora de uma entidade - Instituto do Negro Padre Batista – aqui em 
São Paulo. É do Movimento Negro, mas é ligada à Igreja Católica e, no momento, eu colaboro com 
o núcleo de estudos o NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCAR). 
Pesquisadora: Por que você participa desse núcleo? 
Entrevistada: Porque são grupos de estudos e o NEAB tem trabalhado com a formação de 
professores sobre diversidade a étnico-racial. Congrega pesquisadores brancos, ou negros, mas 
que trabalham com diversidade étnico-racial. Então, é uma possibilidade de você trocar 
informações, discutir referencial teórico, dicas de conceitos e, também, de ter um grupo de trabalho 
efetivamente sobre essa questão. 
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: No ensino fundamental fiz do pré até a 3ª série numa escola; depois fiz a 4ª 
noutra; depois fiz a 5ª noutra, depois fiz da 5ª à 8ª numa mesma escola; repeti a 5ª série, fui 
reprovada em ciências. Depois eu repeti a 7ª série, e todas as séries em escolas públicas de 
Passos (MG), no período matutino. Sempre estudei de dia, de manhã ou à tarde, mas a maior 
parte de manhã. 
Ensino Médio: Depois no ensino médio ganhei uma bolsa atleta numa escola particular lá em 
Passos (MG). E aí fiz todo o ensino médio lá, que era um ensino médio integrado. [transcrição 
integral inviabilizada devido ao excesso de barulho externo no momento da gravação]. 
Ensino Superior: Universidade particular. Na PUC-SP/Letras-Português. 
Outros cursos após a graduação: Fiz Mestrado na Federal de São Carlos em Educação, que é 
onde estou fazendo o Doutorado. 
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?). 
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3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
Entrevistada: Comecei a trabalhar com aproximadamente nove anos de idade. Sempre trabalhei 
como empregada doméstica até os 21 anos. E aí quando entrei na faculdade com 22 anos, eu 
comecei a lecionar Língua Portuguesa na rede estadual, que foi minha única atividade profissional 
até agora. Ainda sou professora efetiva da rede estadual, mas estou aqui exercendo a atual função 
de técnica pedagógica da CENP. 
3.2. Há quanto tempo trabalha na Secretaria Estadual de Educação? E, na CENP?  
Entrevistada: Pergunta já respondida. 
3.3. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
Entrevistada: Já fui chamada algumas vezes pela SECAD pra fazer oficinas, pra falar em outros 
Estados desse programa do Educando pela Diferença. Já fui algumas vezes. Também realizei 
algumas oficinas sobre educação, diversidade e juventude. Acho que só. Mas nunca foi atividade 
remunerada. 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Qual é a função da CENP junto à Secretaria Estadual da Educação? 
Entrevistada: Posso passar por escrito. Agora de cabeça não lembro exatamente. 
4.2. Antes do programa São Paulo Educando pela Diferença, a Secretaria Estadual de 
Educação havia desenvolvido outros programas de formação sobre questões étnico-
raciais? Quais? 
Entrevistada: Eu encontrei, mas sem dados oficiais. Houve uma ação no ano de... 1988, mas 
precisaria confirmar a data para você. Mas houve uma ação bem anterior à aplicação da 
10.639/03. Houve uma ação que resultou numa dissertação de mestrado. A pessoa que trabalhava 
aqui (CENP) que fez essa ação, né. Foi a organizadora e fez uma dissertação de mestrado sobre 
essa ação. Eu tenho os dados e posso depois te passar. 
Pesquisadora: Ah! Eu gostaria. 
4.3. Como surgiu o projeto piloto do programa São Paulo Educando pela Diferença na 
Secretaria Estadual de Educação?  
Entrevistada: Foi uma demanda do Conselho Estadual da Comunidade Negra do Estado de São 
Paulo. 
4.4. Há alguma diferença entre a proposta do projeto piloto, e a do projeto que foi 
implementado em toda rede estadual de ensino?  Qual? 
Entrevistada: Não. O projeto piloto trabalhou exatamente nos moldes que trabalharam agora. 
Capital e Interior, Ciclo I e Ensino Médio, com enfoque presencial e videoconferências. Então, tá 
tudo em termos de estrutura, quanto ... er... talvez há diferenças pequenas de carga-horária, mas 
nada muito substancial. 
4.5. Conte como ocorreu a implementação do programa São Paulo: Educando pela Diferença 
na rede. 
Entrevistada: Precisaria consultar. Não consigo entender exatamente o que você quer. 
Pesquisadora: Gostaria de saber como ocorreu a transposição do projeto piloto para o 
projeto atual em toda a rede. 
Entrevistada: Preciso consultar.  Depois do projeto piloto, houve duas fases. A primeira fase do 
programa aconteceu de Novembro de 2004 a Abril de 2005, sendo que a segunda fase é composta 
por dois momentos, ou seja, de Junho a Dezembro de 2005 (primeiro edital), e de Março a 
Novembro de 2006 (segundo edital). 
4.6. Como se deu o processo de elaboração dos materiais didáticos do programa São Paulo: 
Educando pela Diferença para a Igualdade (apostilas ‘Módulos I e II’, site da UFSCAR, filmes 
‘Isso, Aquilo e Aquilo Outro e ‘Você Faz a Diferença’, videoconferências)? Sabe se os 
professores estão usando esse material em sala de aula? Qual sua opinião sobre eles? 
Entrevistada: O material foi elaborado lá na UFSCAR, né. Então, naquele momento, grande parte 
das pessoas que participaram da elaboração do material estavam ligadas ao NEAB da UFSCAR, 
pessoas que estavam fazendo pesquisa sobre aquela temática, ou que já tinham escrito algum 
material sobre a temática, e alguns outros pesquisadores que já têm bastante nome na área como 
o Profº Kabengele Munanga (USP) e a Profª Nilma Lino Gomes (UFMG) foram também chamados 
para escrever textos especialmente para esse fim. Então, as únicas pessoas de fora, e o restante 
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são professores, pesquisadores, estudantes da UFSCAR ligadas ao NEAB. 
Pesquisadora: E no caso do site?  
Entrevistada: Então, isso tudo tem responsabilidade da UFSCAR, né. Ele foi elaborado lá também 
pelo NEAB, mas possivelmente para as questões técnicas deve ter sido contratada uma empresa. 
Mas a conversão pedagógica, por exemplo, temática foi feita pelos professores do NEAB. 
Pesquisadora: E os vídeos? 
Entrevistada: Os vídeos também foram feitos sob encomenda da UFSCAR. A diretora dos dois 
filmes é a mesma pessoa (Miriam Chnaiderman), que fez esses vídeos como encomenda. Então, 
ela recebeu...uma descrição... que queríamos um vídeo assim...assim...que precisa falar de tais 
temáticas. E o primeiro vídeo, era um vídeo assim, que a gente queria abrir a discussão sobre 
discriminação, sobre preconceito, mas é um vídeo mais aberto e tem vários tipos de discriminações 
e preconceitos. O segundo vídeo, já um pouco mais focado, porque ele já trabalha com 
professores que já tinham participado do Educando. Então, ele já um pouco mais focado na fala 
dos professores, de alunos, de professores que tinham realizado o curso. 
Pesquisadora: E as videoconferências? 
Entrevistada: As  videoconferências são um modo de aprofundar a temática que são discutidas 
nos encontros presenciais. Então, quem participa das videoconferências sempre são ou os 
pesquisadores do NEAB da UFSCAR, ou pessoas convidadas pela coordenação do programa que 
trabalham com essas questões. Então, vai mudando, né. Não tem nenhuma participação fixa 
assim, né. O professor Valter e eu são as pessoas mais freqüentes nas videoconferências, mas a 
gente tem a presença de pesquisadores que podem vir esporadicamente e não podem ficar 
sempre com a gente. 
Pesquisadora: Você sabe se os professores estão usando esses materiais em sala de aula? 
Entrevistada: A gente não tem muito acesso a essa informação. Mas assim a apostila não foi 
pensada como material didático pra aluno. Ela é um material para recepção dos professores, mas, 
ainda, assim ela dá bastantes sugestões de filmes, de atividades que se possa fazer com alunos. E 
assim, os professores realizam atividades com elas, então, mas existe uma demanda muito grande 
desses professores por materiais didáticos mesmo pra trabalhar as questões que eles discutem no 
curso. 
Pesquisadora: Qual sua opinião sobre esses materiais? 
Entrevistada: Olha, na minha opinião são bons materiais. Eles têm atendido as expectativas dos 
professores. Porque eu viajo muito pra acompanhar o curso, então, os professores sempre têm 
elogiado o material e consegue atender as expectativas dos professores. É um material bem 
cuidado. Foi feito num bom papel, então, até isso os professores reparam. Houve uma atenção no 
preparo desse material, enfim, e das pessoas que estão ali escrevendo, então, acho que é um 
material que tem atendido minimamente algumas expectativas dos professores que vão fazer o 
curso. 
Pesquisadora: Você disse que no caso das apostilas não foram pensadas como material 
didático... A Secretaria tem pensado alguma coisa nesse sentido pra suprir essa demanda? 
Entrevistada: Tem pensado, mas não em material didático. Mas em material de apoio pra 
pesquisa do professor. Então, a gente tem pensado em compor um acervo de estudo. O professor 
pode aprofundar em algum estudo er... de algumas temáticas que são trabalhadas no curso. Ele 
pode trabalhar alguns aspectos de história da África, ele pode trabalhar alguns aspectos da cultura 
afro-brasileira, então a gente tem... da história do negro no Brasil. A gente tem pensado em acervo 
pra dar conta disso. 
4.7. Você tem informações sobre o número de professores formados pelo Programa?  
Entrevistada: Tenho. Não de cabeça, mas tenho no computador. No projeto piloto, 160 
professores de Novembro a Dezembro de 2003. Na 1ª fase, de Novembro de 2004 a Abril de 2005 
com 3.520 professores. Na 2ª fase (primeiro edital de contratação da  UFSCAR), de Junho a 
Dezembro de 2005 com 6824 professores. No prolongamento desta 2ª fase (segundo edital), de 
Março a Novembro de 2006 com 5656 professores participantes, perfazendo um total de 16.160 
professores contemplados no curso. 
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4.8. Você acha que esse Programa pode trazer algum tipo de mudança na rede pública 
estadual de ensino no trato da diferença em sala de aula? 
Entrevistada: Eu acredito. Eu acredito porque quando a gente chega na ... cada módulo quando 
termina... quando o professor termina o módulo, o segundo módulo, a gente faz uma 
videoconferência para que eles avaliem o programa, para que eles apresentem suas propostas, 
né. E a gente sempre tem obtido um empenho muito grande dos professores em como eles vão 
levar o conhecimento discutido no curso para a sala de aula. Então, em fazer propostas de 
aplicação na sala de aula, e o mais importante que os professores passam na avaliação não é o 
conteúdo que eles aprenderam no curso porque o curso não tem esse foco de conteúdo. “Ah! Nós 
vamos ensinar história e cultura afro-brasileira para os professores.” Nós não temos foco nisso. 
Nosso foco é a discussão, né... o entendimento sobre o racismo, sobre discriminação e a partir daí 
o próprio professor, que pensa em propostas de como ele quer trabalhar esse conteúdo na sala de 
aula. O que a gente procura ensinar é assim: precisa observar, precisa ver se na sua classe tem 
alunos de diferentes grupos sociais, de diferentes grupos étnico-raciais e, a partir disso, como é 
que eu posso atender essa demanda dessa diversidade que está lá. Então, o que os professores 
ressaltam não é a aprendizagem do conteúdo, mas de como participar do curso mudou a forma 
dele olhar certas questões sociais que ele ou não percebia ou percebia, mas não analisava. Então, 
eu acho que é... isso sem dúvida... os professores apontam isso como um ganho, então, com base 
na fala dos professores não foi um, nem dois, mas milhares de professores, dizendo isso. Eu 
acredito que haja mudança. Eles ressaltam que... quando eles refletem .. eles tomam a temática da 
diversidade pra si, então, não é o atendimento da Lei. É o professor entendendo que ele tem uma 
responsabilidade em ensinar o respeito à diferença. 
4.9. O professor de educação básica recebia algum tipo de ajuda de custo ao longo da 
formação? Que tipo? Você poderia falar um pouco sobre isso? 
Entrevistada: Isso depende de onde ele está, e do tempo, da distância do deslocamento. Do local 
onde é a escola sede dele, até o local onde ele receberia a formação. Então, não tenho como te 
dizer porque assim ... er..., mas o projeto tinha verba pra isso. Cada Diretoria de Ensino recebia 
uma quantidade de verba pra viabilizar o acesso dos professores aos encontros presenciais e às 
videoconferências porque em alguns casos os professores tinham que viajar da cidade, que ele 
estava no interior. Uma Diretoria de Ensino pode abranger vários municípios, várias cidades. Ele 
tem de se deslocar , então, esse deslocamento era garantido com o pagamento da ajuda de custo 
pra o transporte. 
Pesquisadora: Então, dependia da distância? 
Entrevistada: Da distância. Da distância, mas, no geral, mesmo quando a distância é curta varia o 
valor que ele recebe para esse deslocamento.  
4.10. Em que horário os professores freqüentavam a formação? 
Entrevistada: De manhã, ou à tarde dependendo da turma. 
4.11. Como a SEESP controlava a freqüência dos professores participantes do Programa? 
Entrevistada: Quem controla a freqüência é a Diretoria de Ensino. 
Pesquisadora: A DE? 
Entrevistada: Porque não tem como a SEESP controlar, e aí os ATPS acompanham o programa 
nas DE. Eles controlavam a freqüência e mandavam pra gente só um resumo disso (um quadro- 
resumo) com a porcentagem de presença ou de  ausência, e a  participação dos professores se foi 
satisfatória ou não. Quem controla ... o controle é local. 
Pesquisadora: O controle é local? 
Entrevistada: É. E aí eles mandam pra gente uma planilha com um resumo. 
4.12. Os participantes receberam algum tipo de certificado? Se não, por quê? 
Entrevistada: Eles vão receber. 
4.13. Como a SEESP articulava o Programa junto às Diretorias de Ensino? 
Entrevistada: Antes do início de cada fase, a gente convocava os ATPS pra uma orientação 
técnica. A gente explicava para o ATP o que era o programa, os objetivos, passava o calendário, 
tirava dúvidas, orientava como fazer inscrição, sobre a planilha de certificação, quantas vagas, 
quem pode participar. Cada DE recebia o curso duas vezes, uma vez pra os professores do Ciclo I 
e,  outra vez, para os professores do Ensino Médio, ou vice-versa. Então, a gente fazia isso, e 
também a gente promovia a formação complementar desse técnico pedagógico para ele também 
saber lidar/orientar os professores no desenvolvimento do curso. 
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4.14. A Secretaria Estadual de Educação tem conseguido acompanhar as ações 
desenvolvidas no programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade? De que 
forma?  
Entrevistada: Então, o acompanhamento é feito por meio dessas videoconferências de avaliação, 
que é a última. No segundo módulo, uma das  videoconferências é de avaliação, então, a gente 
acompanha. E outra forma de acompanhamento tem sido as visitas nas DE e, também, no início 
deste ano - de 2006 – as DE que já tinham participado do programa o ano passado fizeram um 
plano de ação, ou seja, que ações elas iam realizar pra dar continuidade ao programa nas DE, e 
enviaram pra cá. E aí, na medida do possível, a gente vai até as DE pra acompanhar essas ações. 
Sempre que as DE solicitam, às vezes, a DE solicita...  Eles vão fazer um seminário, vão convidar 
um palestrante e tal . Eles solicitam a presença de alguém da CENP, a gente vai acompanhar. As 
escolas mandam pra gente projetos er ... projetos de descentralização de recursos, então, muitas 
escolas optaram fazer seus projetos sobre a temática do Educando pela Diferença. Então, manda. 
A gente analisa pra ver se vai enviar o recurso ou não. Muitas escolas depois de realizarem o 
projeto mandam relatos, fotos, portfólio, mostrando como foi o projeto. Então, dessa forma.   
4.15. Na sua opinião, que você considera que deu certo nesse Programa de formação?  
Entrevistada: Olha! Eu acho que é justamente aquilo que eu já tinha falado. Que é os professores 
entenderem que, não que,  eles tenham uma Lei para atender, que tem um estatuto.  Porque a 
legislação pode virar letra morta, mas entender a necessidade de sua responsabilidade, no trato da 
diversidade étnico-racial. Eu acho que o que mais deu certo... nossa maior vitória é essa. De poder 
... não é uma obrigação de cumprir a Lei, mas uma obrigação que o professor toma pra si essa 
responsabilidade. 
4.16. E quais aspectos não funcionaram? Por quê? 
Entrevistada: Sempre tem algumas reclamações de formato de videoconferências. Mas todas as 
vezes que existe uma avaliação negativa relativa a um formato de videoconferência, por exemplo, 
a gente tentava mudar e adequar. Reclamaram que nas escolas não tinha espaço pra discutir as 
temáticas do curso, então, a gente a partir dessa reclamação – foi no início do ano passado – a 
gente passou a fazer videoconferências com os gestores porque os gestores não participam do 
curso – o curso é somente pra os professores. Então, a gente começou a chamar os diretores e 
vice-diretores duas vezes, uma, em cada módulo, em que os professores estivessem, participando 
pra orientá-los quanto à importância de acolher o professor que está chegando do curso, de estar 
levando essa discussão, de ter um espaço no horário de trabalho pedagógico para que o professor 
pudesse levar essa discussão. 
4.17. Há Diretorias de Ensino que não foram ainda contempladas com o Programa? 
Quantas? 
Entrevistada: Não. Todas. Mesmo as DE que foram criadas depois do curso, por exemplo, o caso 
de Avaré depois..., mas grande  parte dos  professores já tinham participado de  outra DE e 
aqueles que não tinham participado, no caso de muitos professores de ensino médio, daí outro 
curso. Avaré foi incluída ao longo do percurso. A DE só não foi atendida quando ela não tinha 
demanda então, por exemplo, Caraguatatuba não tinha professores de Ciclo I, na rede estadual, 
em número suficiente para participar, então, não houve, mas os professores de ensino médio 
fizeram. 
Pesquisadora: Então, foram realocados? 
Entrevistada: Não. Aí só teve curso para os professores de ensino médio porque eles não tinham 
demanda de Ciclo I. Por conta da municipalização as DE têm um número muito pequeno de 
escolas de Ciclo I, então, não daria para formar uma turma, inviabilizaria o trabalho da escola de 
Ciclo I. A escola teria que mandar 10 professores que tem para o encontro. Aí não teve, mas foi só 
nestes casos.  Mas de toda forma, pelo menos uma formação, cada DE teve. Não tem nenhuma 
que não recebeu o curso de jeito nenhum. 
4.18. Além do Curso de Especialização em Estudos Culturais Afro-Brasileiros e 
Africanidades, há outros projetos de educação continuada na SEESP semelhantes ao 
Educando pela Diferença? Qual ou quais? 
Entrevistada: No momento, não. No momento acho que é finalizar isso e acompanhar um pouco. 
A nossa maior preocupação agora tem sido em atender a demanda dos materiais, pois os 
professores têm feito muito. E também que se articule o estudo dessa temática com outros 
programas que existem como o Ensino Médio em Rede. 
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Pesquisadora: Então, abrir essa temática noutros espaços de formação? 
Entrevistada: Isso. Em outros cursos de formação que abrangem um número maior de 
professores, de educadores também é espaço para se discutir. 
4.19. Além do Relatório de Avaliação do Módulo I, há dados coletados sobre o Módulo II do 
Programa? Quais? Você poderia disponibilizá-los para minha pesquisa? 
Entrevistada: Então, os relatórios de avaliação estão sendo providenciados ainda. Acho que a 
gente não tem ainda um grande relatório porque esse relatório não foi do Módulo I, mas da Fase I. 
A gente não tem ainda da II Fase porque ela ainda não acabou. Mas a Universidade está 
providenciando. A gente tem dados de avaliação, mas estão picados... uma amostra.  
Pesquisadora: Você não tem uma posição geral? 
Entrevistada: Geral, ainda, não temos. Temos amostras de períodos diferentes. 
Pesquisadora: Você poderia disponibilizá-los  para minha pesquisa? 
Entrevistada: Poderia, sim disponibilizar. Mas são amostras de períodos de alguns períodos.  
4.20. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que possa 
contribuir com minha pesquisa? 
Entrevistada: Acho que sim. Tenho os relatórios parciais. E só. 
4.21. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante 
acrescentar, e que não perguntei? 
Entrevistada: Não. No momento, não.  
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
 
OBSERVAÇÕES APÓS ENTREVISTA 
A pessoa entrevistada aparentava grande satisfação em contribuir com a pesquisa sobre o 
Educando pela Diferença. A entrevista foi concedida no próprio ambiente de trabalho da mesma 
com muito barulho interno como de telefone tocando, de pessoas conversando em torno do 
ambiente no qual a entrevista se realizava. O excesso de barulho externo (de trânsito como 
buzinas) e interno dificultou um pouco a transcrição da entrevista em alguns momentos.  
Com o término da entrevista, a técnica me concedeu algumas informações adicionais como, por 
exemplo, o nome da pessoa que havia trabalhado na CENP e que, posteriormente, escrevera uma 
dissertação sobre a primeira ação na Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo 
sobre a temática ‘negro e educação’, o número oficial de professores participantes no programa e, 
ainda, enviou para minha caixa de e-mails alguns relatórios parciais sobre o programa Educando 
pela Diferença. 
Dissertação: Oliveira, Rachel de. 1992. Relações Raciais na Escola: Uma experiência de 
Intervenção. Mestrado: Educação, Supervisão e Currículo. PUC-SP. 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO. 
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:17/10/2006      Horário:10h50min    Local: E E Bertha Corrêa e Castro da Rocha 
 
1. SOBRE O ATP – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):    Miriam Rosas                                                                 
Idade:44 anos                                                                             Sexo: F 
Local de Nascimento: São Paulo    Local onde cresceu: Vila Matilde – São Paulo - Capital 
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:   
Você se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( X)  Preto/a( )  Amarelo/a( )  Indígena(  ) De que 
forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso necessário?  
Entrevistada: Ela é mal formulada porque a sociedade tá tão rotulada entre branco e negro que a 
sociedade não sabe distinguir o que é um pardo, o que é um indígena, o que é um amarelo. Então, 
na maioria das escolas teve muito esse problema. O próprio pai não sabia: “-Qual é a cor do meu 
filho?” E a gente via que estava caracterizado pela melanina que era descendente de negro, mas a 
mãe se omite... o próprio pai é preconceituoso. Então, ela está mal formulada em decorrência da 
estrutura sócio-econômica e política da nossa sociedade porque a nossa população não está 
inserida num contexto histórico indefinido...  as diferenças de branco, pardo, vermelho, cor-de-rosa, 
ou amarelo. 
Pesquisadora: Você considera este tipo de pergunta nos censos necessária? 
Entrevistada: Olha, não sei particularmente pra te falar com qual finalidade que o censo incluiu 
essa pergunta. Talvez seja de propósito  que o programa  São Paulo:Educando pela Diferença 
para a Igualdade, isso veio nos mostrar o quê... houve essa necessidade de haver um projeto 
vindo da esfera maior da Educação em se tratar a questão de cor no nosso país.   
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há 
quanto tempo? Por quê? Observações a respeito (se houver): 
Entrevistada: Não. 
Pesquisadora: E por que não participa? 
Entrevistada: Olha,  eu nunca tive nenhum convite também não tive tempo pra correr atrás, tá. A 
nossa vida nessa correria de você estar na academia, de estar trabalhando, então, sinceramente, 
eu não tive tempo de correr atrás. Mas eu gostaria de fazer parte de algum Movimento, por 
exemplo, do próprio Movimento Negro porque através do São Paulo: Educando nossa eu me 
identifiquei cada vez mais como uma pessoa que não tem uma definição de etnia e levantar essa 
questão do Movimento Negro, sim. Isso é muito importante na nossa sociedade. Eu como 
historiadora estou puxando a sardinha pra meu lado porque o negro sempre foi rotulado naquela 
questão ... sempre algo a desejar. 
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2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Outros cursos após a graduação:  
Ensino Fundamental: Fiz curso regular. Sempre fui militante na minha escola do grêmio 
estudantil. No meu ensino, ciclo I na época eu era presidente do centro cívico, e depois terminei o 
segundo grau fui pra universidade. Sou formada em licenciatura pela em história e bacharelado em 
história pela universidade Brás Cubas daqui de Mogi das Cruzes. 
Pesquisadora: No caso seu ensino fundamental você estudou em escola pública, ou 
particular?  
Entrevistada: Sempre fui aluna de escola pública. 
Pesquisadora: E o período? 
Entrevistada: Período noturno. 
Pesquisadora: E a cidade?  
Entrevistada: Aqui em Poá. 
Pesquisadora: E você lembra sua data de conclusão? 
Entrevistada: Eu vim concluir o fundamental... fundamental não... o médio aqui em Poá depois de 
casada porque eu fiz técnico em secretariado em São Paulo, num colégio na Vila Formosa, e 
quando eu voltei e quis fazer a universidade eu fui reprovada em química, física, e biologia. Aí ... o 
que eu fiz... eu resolvi fazer novamente o ensino médio. 
Pesquisadora: Então, no ensino médio você fez técnico. É isso? 
Entrevistada: Fiz ensino técnico, e depois fiz novamente ele os três anos. 
Pesquisadora: Regular? 
Entrevistada: Regular. 
Pesquisadora: E a cidade? 
Entrevistada: O ensino médio foi aqui em Poá, e o fundamental foi em São Paulo. 
Pesquisadora: Fale um pouco sobre seu ensino superior. Você estudou numa universidade 
pública ou particular?  
Entrevistada: Particular em Mogi das Cruzes de 1996 a 1999 no período noturno. 
Pesquisadora: Você fez outros cursos após sua graduação? 
Entrevistada: Todos os cursos que o Estado nos forneceu eu fiz. Eu tenho várias palestras que 
assisti inclusive sobre a Escola de Frankfurt com Carlos Bower, os cursos de informática que o 
Estado fez, agora estou fazendo um curso de pós-graduação na Federal de São Carlos. De 
memória assim ....fiz vários... porque sempre gostei de estudar.  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha na Diretoria de Ensino?  Você foi ATP de que disciplina? 
3.3. Situação Atual (aposentado, efetivo, outra – especificar qual):  
3.4. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
Entrevistada: Eu fiquei um ano da DE como ATP de história, e lá pude desenvolver uns dos 
projetos da Secretaria da Educação na área de história e filosofia, inclusive Filosofia e Vida 
(Módulo I) fui responsável por vinte e seis professores aqui da Diretoria de Ensino de 
Itaquaquecetuba. 
Pesquisadora: E como você começou na educação básica? 
Entrevistada: Eu saí da Diretoria de Ensino, e a dona Rosana me convidou pra ser a 
coordenadora aqui. Eu apresentei minha proposta e me apaixonei pela escola, pelos professores. 
E eu falo pra eles sem demagogia, que eu entrei na educação pelo lado errado como PEB II 
porque trabalhar com Ciclo I gente olha... até anti-ético o que vou te falar, mas eles têm muito mais 
compromisso porque olha... só tem uma sala ... a realidade é outra do PEB II. Então, é maravilhoso 
as crianças são assim muito curiosas, são carentes, são super afetivas. Eu não posso sair aqui no 
pátio que eles me beijam. Nossas crianças confundem muito, às vezes eles me chamam de 
diretora, de coordenadora, de inspetora, e o título pra mim não interessa. O que interessa pra mim 
é o carinho deles, e o que eu posso estar colaborando na formação deles. 
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Pesquisadora: Pra mim não ficou muito claro, então, por exemplo, você fez sua graduação 
em história, e aí você... 
Entrevistada: Não. Eu fui professora ... Agora que eu entendi sua questão. Vamos lá. Em 1996 eu 
comecei na universidade Brás Cubas, então, lecionei um ano, depois fui historiadora do Museu 
Padre Anchieta em São Paulo trabalhei lá durante cinco anos. Aí mudou a diretoria do Museu, que 
na época era o padre Fidel, depois assumiu um outro que preferiu trabalhar com pessoas 
estagiárias. Então, voltei para o Estado. Aí voltei para o Estado como professora de história e 
ensino religioso. Em novembro de 2004, eu recebi a proposta pra ser ATP de história na DE de 
Itaquaquecetuba, e em 2005 o Humberto me designou. É um direito dele um cargo de confiança e 
tal. 
Pesquisadora: Quem é o Humberto? 
Entrevistada: É o dirigente. Aí eu saí da Diretoria de Ensino, e voltei pra sala de aula em fevereiro, 
e em março assumi a coordenação do Bertha onde estou até hoje. 
Pesquisadora: Qual é sua situação atual (aposentada, efetiva...)? 
Entrevistada: Não sou ACT. Estou esperando a próxima chamada pra assumir meu cargo. 
Pesquisadora: Você tem outras experiências profissionais no Brasil, ou no exterior? 
Entrevistada: Não.  
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Fale um pouco sobre sua atuação na Diretoria de Ensino. Por que você se interessou 
em ser um ATP? 
Entrevistada: Olha, eu sempre quis trabalhar na DE porque sempre ouvi falar... e conhecia os 
outros ... que como ATP você tem um conhecimento, você tem uma série de portas que se 
abrem... de cursos, de capacitações. É uma realidade diferente de você estar preso dentro sala de 
aula. Então, como ATP eu tinha certeza que poderia estar aumentando meu conhecimento, e 
também estar ajudando os professores que estão em sala de aula.    
4.2. Você se lembra de ter tido na graduação algum tipo de preparo e discussão sobre 
questões étnico-raciais? 
Entrevistada: Não. Uma coisa bastante supérflua em história. Principalmente em história do Brasil 
eu tive um mestre maravilhoso mestre Olavo de Leonel Correia quando se tratava a questão do 
negro Brasil-Colônia que é a minha praia se tratava assim nada a mais do que sempre o livro 
didático nos mostrou. Mas hoje a discussão que temos.. nunca  eles  tinham na minha vida 
acadêmica. 
4.3. Antes do Educando pela Diferença, você havia participado de alguma formação sobre 
questões étnico-raciais? Qual? E após o Educando, já participou de algum outro curso, 
palestra, seminário sobre essas questões? Qual? 
Entrevistada: Não.  
Pesquisadora: E após o Educando, já participou de algum outro curso, palestra, seminário 
sobre essas questões? Qual? 
Entrevistada: O ano passado nós ... eu como ATP em parceria com a Secretaria de Cultura de 
Itaquaquecetuba nós elaboramos a semana da Consciência Negra em novembro de 2005. Na qual 
junto com a secretária da cultura dona Vera da Penha e o Eliseu, que é o responsável pela 
secretária também nós elaboramos toda uma semana de eventos, e na qual eu participei como 
palestrante em encontros rápidos de contos e literatura infantil para crianças de 1ª a 4ª série. 
Pesquisadora: Além desse seminário, você tem participado de algum curso? 
Entrevistada: Sim. Atualmente, na pós-graduação em Estudos Afro-Brasileiros e Africanidades na 
Federal de São Carlos. 
4.4. Como os ATP foram convidados a participar do programa Educando pela Diferença? 
Por que se interessou pela proposta do programa Educando pela Diferença? 
Entrevistada: Veja bem. Não é que o ATP foi convidado. Como o projeto São Paulo: Educando 
faz parte da história, então, a responsabilidade é do ATP de história. Então, o ATP ele teve que 
estar convidando dois professores por unidade escolar. Aí, foi feita todas as orientações através da 
CENP da Ione. Nós tínhamos todo um cronograma a seguir de videoconferência, de encontros 
presenciais, pessoal da Federal veio pra cá nos capacitando.  
Pesquisadora: Então, a palavra aqui não seria ‘convidados’, mas ‘convocados’.  
Entrevistada: Isso. 
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Pesquisadora: Então, essa pergunta de ‘Por que se interessou pela proposta do programa 
Educando pela Diferença?’ na verdade não cabe. 
Entrevistada: Veja bem. Não é que não houve um interesse meu. O projeto é da Secretaria de 
Educação veio pra responsabilidade do ATP de história, então, eu tive que abraçar, e depois fui me 
apaixonando. 
Pesquisadora: Você enquanto ATP era responsável. 
Entrevistada: Exatamente. 
4.5. Os ATP receberam da DE ou da SEESP algum tipo de formação sobre o programa? 
Qual? 
Entrevistada: Todas as informações que nós recebemos através do São Paulo: Educando foi 
como seria desenvolvido o projeto, a Lei 10.639/03, o cronograma  das videoconferências, os 
encontros presenciais. Tudo isso ficou muito claro pra nós. Então, nós tivemos estrutura sim pra 
saber do que se tratava, e à medida que as videoconferências iam acontecendo, à medida que os 
encontros presenciais iam sendo realizados nós também estávamos aprendendo com os vídeos.  
Pesquisadora: Então, você recebeu uma formação na própria Secretaria? 
Entrevistada: Não, não. Foi concomitante aos professores. Foi ao mesmo tempo. 
4.6. Houve algum momento em que os ATP se reuniram com os professores formadores da 
UFSCAR para discutir sobre o programa? E com outros ATPs de outras Diretorias de 
Ensino? 
Entrevistada: Sim. Com certeza. A Ione, o professor Valter Silvério tanto na finalização dos 
módulos sempre marcou encontros conosco aqui em São Paulo em que discutíamos as 
dificuldades, os prós, os contras, sugestões para os próximos módulos. Porque isso começou, e 
tudo que é novo assusta todo mundo. Se você elabora um projeto imagina que vai dar certo, mas 
sempre tem algum obstáculo no meio, então, a CENP sempre nos apoiou nisso. Sempre nos 
orientou, e todas as vezes que eu particularmente tive... eu sempre liguei pra Ione, e ela sempre 
me esclareceu, tanto é que agora pra montar o ‘Projeto Tom sobre Tom’ a Ione mandou o material 
que ela tinha disponibilizado, disponível que foi um excedente que sobrou. Então, não tenho 
queixa. 
Pesquisadora: E com outros ATPs de outras Diretorias de Ensino houve algum contato? 
Entrevistada: Ah! Sim. Nós chegamos a trocar figurinhas sim. Nesses encontros, e através até da 
própria videoconferência nós trocávamos informações de trabalhos que estavam sendo realizados. 
4.7. Como se deu o processo de divulgação do Educando pela Diferença para os Diretores e 
Professores Coordenadores da sua DE?  
Entrevistada: Houve uma videoconferência específica para os Gestores. Então, o professor Valter 
e a Ione conversou na videoconferência com os gestores, e nós ATPs nos incubimos de estar 
conversando com eles também. Durante a videoconferência havia atividade pra ser desenvolvida 
porque o papel (teoria) é uma coisa... a prática desenvolvida é outra porque cada escola tem uma 
realidade, cada gestor tem a sua realidade, cada ATP tem a sua postura. Então, tudo que está no 
papel é lindo e maravilhoso. Agora a prática é outra vivência.  
Pesquisadora: No caso específico dos gestores, participaram de uma videoconferência? 
Entrevistada: Participaram de videoconferência na qual a Ione, e o Profº. Valter explicaram sobre 
o projeto: o que era, o que  se tratava, e houve atividades como esses gestores estariam 
implantando a aplicação da Lei 10.639/03. 
Pesquisadora: E no caso dos professores coordenadores como se deu? 
Entrevistada: Se deu, no mesmo instante. 
4.8. Como se deu o processo de convocação dos professores para participar do Educando? 
Entrevistada: Primeiramente, foram convocados os professores de história, artes e língua 
portuguesa. Na ausência desses poderiam estar sendo escritos outros professores, mas somente 
dois professores por unidade escolar. 
Pesquisadora: Por que somente dois professores? 
Entrevistada: Isso já foi uma regra vinda da CENP. Veja bem, hoje em dia retirar um professor da 
sala de aula é muito complicado. Antigamente, era pela Lei 121, então, o professor ficava fora o dia 
todo. Então, dois professores já é complicado. Agora você imagina tirar dois de história, dois de 
geografia, dois de artes, então, tem escola que não tem estrutura suficiente pra suportar. Em 
Itaquaquecetuba, por exemplo, eu tinha no módulo I ... eu cheguei a ter cento e vinte professores 
um número muito grande. E era toda semana, semana videoconferência, e outra semana encontro-
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presencial. Aí tem aquela estrutura da comunidade: “Por que meu filho está sem professor de 
história?” Até o pai se conscientizar que eles estão sendo capacitados pelo Estado pra dar uma 
estrutura acadêmica melhor  pra seu  filho, isso é complicado, e tem pai que não aceita. Tem pai 
que é conteudista, que pra ele  a sala de aula, e a escola é somente conteúdo. Ele não acredita 
num projeto. Ele não tem a visão que enquanto educadores possuímos, e que o projeto pode 
mudar a vida de um aluno. Muitos educadores falam num concurso público não vai cair projeto, 
então, é muito complexo. É uma situação delicada. 
4.9. Houve diferença entre a formação dos PEB I e PEB II no Educando pela Diferença? Eles 
recebiam alguma ajuda financeira para participar? Qual? 
Entrevistada: Não. Porque num primeiro momento foi conhecer a Lei, fazer o estudo da Lei 
entendê-la, e mostrar a importância dela e por que existe. Não houve nenhuma mudança. Você 
tem mudanças como desenvolver porque tem termos que você usa com o ciclo I que você não 
pode usar com o pessoal do ensino médio. Você não vai chegar pra um aluninho, por exemplo, de 
1ª a 4ª série: “Olha a junção das etnias”, que ele vai entender por junção de etnias? Agora, com um 
aluno do ensino médio você pode usar um termo mais acadêmico. Mas o conteúdo histórico é o 
mesmo. A importância do programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade é a 
mesma. Você a transmite de forma diferente para o ciclo I e para o ensino médio, e para o 
fundamental II. 
Pesquisadora: Então, basicamente essa era a diferença, isto é, a forma como é transmitida? 
Entrevistada: Como ela é transmitida. Como o professor vai trabalhar? Como eu te falei:  Você vai 
chegar pra o seu aluninho, você vai falar o que é raça, o que é etnia, a simbologia do termo raça. 
No ensino médio você não vai trabalhar, ‘Menina bonita do laço de fita’. O trabalho que você viu lá 
nos portfólios ... você não vai tá desenvolvendo o mesmo tipo de portfólio com o ensino médio ou 
EJA, por exemplo. Aqui nós fazemos o seguinte à noite: Nós trabalhos o negro no meio de 
trabalho. Você vai ao shopping, e quantos negros você vê no shopping como gerente de loja... se 
você anda pelo shopping todos eles são segurança. 
Pesquisadora: Você trabalha, então, com pesquisa de campo? 
Entrevistada: Exatamente. Na 4ª série, por exemplo, nós podemos falar para os alunos:  
“-Tem comércio na sua rua?” “- Tem.” “- Veja no comércio quantos donos de padaria são negros.” 
Então, a maneira como você vai tá desenvolvendo a mesma temática em esferas diferentes. 
Pesquisadora: Os professores de educação básica recebiam alguma ajuda financeira? 
Entrevistada: Receberam uma ajuda de custo sim. Receberam uma ajuda de custo de transporte. 
Porque o lanche, a alimentação era fornecida pela DE. 
4.10. Qual a periodicidade em que o programa acontecia (semanal, quinzenal, mensal, 
bimestral, trimestral, semestral)?   
Entrevistada: Semanal. Uma semana era a videoconferência, e na outra semana encontro 
presencial. 
Pesquisadora: Onde a formação acontecia? 
Entrevistada: Bom, as videoconferências eram na Escola Ítalo Adami, que é um local onde temos 
equipamentos de videoconferência. E, os encontros presenciais, em cada semestre o módulo I fiz 
numa unidade escolar, e o módulo II fiz numa outra unidade escolar. Aí eu pedia a escola 
emprestada para as diretoras, e elas sempre forneceram muito bem. 
Pesquisadora: Qual era a carga horária do Educando? 
Entrevistada: Eram oito horas, havia seis horas de capacitação e duas horas atividades livres. 
Pesquisadora: Os professores receberam algum certificado pela participação na formação? 
Entrevistada: Estamos aguardando este certificado até hoje. 
4.11. Quanto aos materiais elaborados para o Educando, quais estão disponíveis para uso 
dos professores? Você já teve oportunidade de conhecer esses materiais? Qual sua opinião 
sobre eles? 
Entrevistada: Todo professor recebeu a apostila I e II do São Paulo: Educando, então, não deu 
pra disponibilizar pra todos os professores da unidade escolar, mas todos os professores que 
participaram do São Paulo: Educando eles têm a sua  apostila e se responsabilizaram de estar 
socializando depois. Tanto é que quando fui capacitar os professores do Bertha...  agora a Ione me 
forneceu o excedente, que ela havia dado. 
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Pesquisadora: Você já teve oportunidade de conhecer esses materiais? Todos os materiais? 
Entrevistada: Olha, tudo que foi do São Paulo: Educando eu tive acesso porque nós usamos 
todos eles. Sem contar que à medida que ia havendo curiosidade eu entrava na Internet, eu 
pesquisava e levava lá pra meus professores também. Eu particularmente não usei somente o 
material pela SEESP, eu fui fazendo pesquisa e trazendo material para os professores como você 
vai ver lá embaixo.  
Pesquisadora: Qual sua opinião sobre esses materiais? 
Entrevistada: Olha, a literatura ela é nova pra nós agora porque nunca se estudou, nunca teve 
uma preocupação em estudar a cultura negra, verdade seja dita. Então, elas são muito 
enriquecidas, mas nós temos que tomar muito cuidado em transmitir isso para o nosso aluno pra 
não dá entender que no caso estamos puxando a sardinha para o lado do negro, não é isso. O 
objetivo do projeto é a literatura existe, o que está sendo mostrado agora a necessidade de 
resgatar uma cultura que sempre foi desfavorecida, e levantar a auto-estima dos negros atuais.  
4.12. Você acha que o programa Educando pela Diferença é diferente de outros programas 
de formação continuada para professores de educação básica? Em quais aspectos?  
Entrevistada: Olha, eu não participei de nenhum outro curso de capacitação para professores de 
educação básica, mas o São Paulo: Educando é o carro-chefe de uma série de projetos que eu 
acredito e torço pra que a Secretaria da Educação possa estar apoiando e dando subsídios para o 
professor da educação básica porque a educação básica é a base de tudo. Se você começar a 
trabalhar com os alunos de 1ª a 4ª série quando eles estiverem no Fundamental II ou no ensino 
médio eles já têm uma outra cabeça, e uma outra maneira de enxergar a vida. Apesar de que nós 
sabemos que eles já vêm com aquela bagagem  de cultura e educação familiar, mas não impede a 
nós enquanto educadores que possamos estar semeando na cabecinha deles opiniões que vai 
gerar um cidadão bem ético no futuro. Então, acredito e torço para que a SEESP capacite mais os 
professores do ciclo I porque eles precisam e, na maioria deles, não cursaram uma universidade e 
eles não têm acesso a uma série de informações, não por culpa do Estado, mas por culpa deles 
mesmo porque eles também não vão atrás. Porque quando a gente quer a gente vai atrás. Porque 
é muito mais cômodo eu receber tudo de mão beijada do que eu entrar na Internet e pesquisar 
alguma coisa, mas a partir do momento que o Estado começar a implantar cursos para a educação 
básica e cobrar uma devolutiva do professor de educação básica. Aí o educador vai acordar um 
pouquinho.  
4.13. Em sua opinião, o que deu certo ou funcionou no Educando? O que contribuiu para 
isso? 
Entrevistada: Olha, tudo deu certo no Educando. Basta cada professor ter tido sua vontade de 
trabalhar depois, e estar socializando isso com seu grupo de professores. Tudo deu certo. Tudo 
em cima do Educando tem pra dar certo, basta cada um querer fazer.  
Pesquisadora: O que contribuiu para isso? 
Entrevistada: Foi o apoio da CENP, o apoio dos meninos que vieram da Federal e, mesmo da 
USP daqui de São Paulo, que trouxeram conhecimento pra nós. Aqui em Itaquaquecetuba vi 
muitas discussões, o pessoal do ensino médio (PEB II) é muito crítico, então, surgiram muitas 
discussões construtivas, e a falta de conhecimento desses professores independente de serem 
ciclo I ou ensino médio levaram eles a muitos questionamentos. Aí coube ao pessoal da UFSCAR 
que vieram, mesmo o pessoal da USP que havia alguns estarem subsidiando essas dúvidas de 
todos os meus professores. 
Pesquisadora: Você mencionou a USP por quê? 
Entrevistada: Sabe por que mencionei... porque no módulo I quem nos deu a capacitação era 
aluno da USP daqui de São Paulo de Ciências Sociais. 
4.14. O que não deu certo? Quais aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
Entrevistada: Não vejo aspectos negativos não. Se não deu certo sinceramente foi preguiça do 
professor porque material ele tem pra trabalhar e muito. Eu torno a frisar ... a Secretaria de 
Educação deu muita bagagem. O professor ele não desenvolve porque ele não quer, o gestor não 
desenvolve porque ele não quer. Porque é Lei e lei tem que ser cumprida. O nosso projeto (Tom 
sobre Tom) ele começou agora, e vai continuar o ano que vem, os outros anos porque nós 
enquanto professores  temos um compromisso. Então, eles separaram um dia da semana pra 
tratar da questão étnico-racial em história, geografia,  inglês... de manhã eu tenho duas 5ª séries 
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aqui. Então, o São Paulo: Educando aqui no Bertha (escola) contaminou todo mundo. Contaminou 
até os próprios pais ...você vê os trabalhos de casa que a professora em si... entregou pra que os 
alunos fizessem uma redação de 2ª série ela me mostrou ... você cai de costa. A gente sabe que 
eles teve informações trazidas pelos pais, então, a gente percebeu que contaminou também a 
comunidade. 
4.15. Você acha que as discussões realizadas durante o Educando contemplaram a 
realidade das salas de aula e atenderam as necessidades dos professores participantes?  
Entrevistada: Sim, em todos os sentidos porque é muito fácil você chegar pra um aluno de 1ª a 4ª 
série, e dizer: ‘ – O negro existe, ele é importante.’ Agora, pra você chegar para um aluno do 3º 
colegial e: ‘Meu assume sua negritude, e você é cabelo de bombril’. É outra realidade porque o 
aluno de ensino médio, por exemplo, ele já tá  tão calejado de que ele é um negro, ele é um zero à 
esquerda, que o negro sempre foi discriminado. Ele não vai aceitar que ele é negro. Agora, os de 
1ª a 4ª série a gente vê aqueles casos que o menininho, que o branquinho fica meio assim. “- Ah, 
cabelo de bombril, beiçudo, orelha...”. Mas tem como nós educadores do ciclo I estar amenizando 
essa discriminação. Por que feição de macaco? Por que isso?  “- Você gostaria de ser tratado 
assim?” “- Lógico que não.” “- Você gostaria que chamasse sua mãe de negra fedida, por 
exemplo?” “- Lógico que não professora.” Então, você vai semeando  essa transformação na 
cabecinha do aluno de 1ª a 4ª série. Agora, do ginásio e do colégio é mais difícil porque já tá 
calejado, foi rotulado. Isso não é um problema da nossa sociedade contemporânea, não é mesmo. 
Isso são seqüelas do processo de colonização. É tudo uma história, que é a história da cola e da 
tesoura, por quê? Porque a história é cortada e transmitida de acordo com a conveniência de cada 
período. 
4.16. Os ATP têm acompanhado os professores que participaram da formação? De que 
forma? 
Entrevistada: Olha, eu estou acompanhando porque estou aqui dando todo suporte esse ano. 
Agora, atualmente, se a ATP está fazendo isso. 
4.17. Como as informações sobre o Educando pela Diferença vêm sendo repassadas para a 
SEESP?  
Entrevistada: Olha, deixo eu te falar uma coisa. Com certeza você já teve essa resposta porque a 
Ione te falou que eu era referência no Estado. Eu sempre mantive a Secretaria de Educação 
informada, sempre a Ione soube do que estou fazendo aqui na minha escola. Agora, como os 
outros professores e ATPs estão fazendo não posso te responder. 
4.18. Teria alguma outra informação sobre o programa São Paulo: Educando pela Diferença 
para a Igualdade que considere importante acrescentar, e que não perguntei? 
Entrevistada: Olha, eu estou torcendo pra que tenha o módulo IIII, módulo IV, módulo V, módulo 
VI, módulo VII e, assim, sucessivamente. Porque, veja bem, módulo I e II foi o que conhecimentos, 
estrutura pra estarmos trabalhando. Agora, sugiro à CENP (Secretaria de Educação) que os 
próximos módulos teria que montar oficinas de como desenvolver um projeto. Apesar,  que isso foi 
dito de uma maneira bem sucintamente. Agora,  nós poderíamos estar pegando algumas Diretorias 
de Ensino que desenvolveram o projeto, e estar apresentando isso em videoconferência, estar 
cobrando isso do ATP e da Diretoria de Ensino esse projeto desenvolvido e uma devolutiva pra 
CENP (e a CENP faria essa devolutiva pra DE). Então, o São Paulo: Educando não pode parar 
porque se parar, sinceramente, estamos assinando nosso atestado de burrice, que ficou só mais 
uma coisa a Deus dará. Então, o São Paulo: Educando ele tem que continuar sim, trazendo mais 
informações aos professores, mostrando as diversas literaturas que estão sendo produzidas. Tanto 
é que agora na escolha do livro didático (PNLD) você na capa dos livros de 2007 que vão chegar 
com a imagem de um aluno negro porque antigamente não existia. Então, o São Paulo: Educando 
tem que continuar sim em todas as escolas.  
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5. SOBRE A ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMO ATP 
5.1. Você acha que houve mudança na sua prática profissional em decorrência das ações 
realizadas no programa Educando pela Diferença? (SIM - Que tipo de mudanças? Dê alguns 
exemplos).    (NÃO – Por quê?)  
Entrevistada: A mudança profissional em se tratando especificamente do São Paulo: Educando foi 
estar tentando colocar na cabeça do meu professor a importância da obrigatoriedade da Lei 
10.639/03, e tá dando subsídios a ele. Não simplesmente a lei existe, e se vira. Então, tem sua 
importância sim, mudou minha vida porque pude aprender sobre minha origem. E está também 
capacitando meu professor do ciclo I e ciclo II, dando subsídios a ele através da Federal, através 
da Ione com o material que eu tenho. É como te falei depende de você querer fazer porque 
material e estrutura o Estado está fazendo a parte dele. Aí depende do ATP, do professor querer 
abraçar a causa. 
5.2. De forma geral, como você diria que foi a sua participação no Educando pela Diferença?  
Qual foi sua principal aprendizagem no Educando pela Diferença? 
Entrevistada: A minha participação eu me empenhei sinceramente... dei 1000% (mil por cento) de 
mim. Um projeto que me apaixonei...eu me emociono toda vez que falo e pude aprender muito com 
meus professores, eu pude assumir que existem diferenças. Porque uma coisa é você saber que a 
diferença existe, e outra coisa é você saber olhar com os olhos do coração essas diferenças, e 
tentar saná-las. É difícil, sabe me enriqueceu muito, me enriqueceu porque pude assumir as 
diferenças no Brasil contemporâneo.  
 
6. SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES    
6.1. Você teve algum retorno sobre a socialização das ações sobre o Educando pela 
Diferença por parte dos professores participantes para os demais professores das escolas?  
Sabe se isso tem dado certo ou não?  
Entrevistada: Como ATP ... foi feito, durante a capacitação pelo Educando, que as Diretorias 
apresentassem um projeto, e os meus professores na época porque dei, apenas, o módulo I e II 
para o ciclo I, e o módulo I para o ensino médio, então, o módulo II do ensino médio foi a outra 
ATP. Na minha gestão, vamos dizer assim, os meus professores socializaram com suas escolas, 
elaboraram os projetos e me entregaram, e enviei todos pra CENP lá pra Ione.  
Pesquisadora: Então, essa  socialização deu certo? 
Entrevistada: Na época que eu estava lá deu certo. Agora esse ano não posso te falar, não sei se 
deram continuidade. A gente entre no site da DE e vê alguns saraus, algumas coisas. Mas como tá 
ocorrendo como aqui no Bertha (escola) sinceramente não. A própria Ione te respondeu isso. 
Depois se quiser te dou uma cópia do nosso projeto. 
6.2. Você acha que já é possível identificar algum tipo de mudança nas escolas ou nas 
práticas dos professores em decorrência do Educando pela Diferença? Se sim, quais? Se 
não, por quê? 
Entrevistada: Vou te responder primeiro minha escola porque lá fora.... não estou à parte. Aqui na 
minha escola os professores realmente perceberam que existe a discriminação. Eles sabem que 
existe, mas começaram a enxergar com outros olhos, e começaram a trabalhar de maneira 
diferente porque é muito fácil o aluno xingar o outro: “- Oh.. cabelo bombril.” E você: “ - Ah! Deixa 
ele ... ele é bonitinho!”. Não é assim: - Por que cabelo bombril?; Você sabe a história dele?; Eu 
digo para os alunos: Feliz do negro que tem uma cor que não se desbota. Gente fui pra praia to 
desbotando, vocês negros não desbotam. Feliz de vocês que sabem de onde vêm; Nós “brancos” 
não somos da mesma origem. Branco é o teto da escola, eu sou desbotada. Então, os professores 
começaram a trabalhar essa questão. Mesmo eu como coordenadora os alunos: ‘- Dona Miriam 
estão me chamando de cabelo de bombril, de beiçudo... ‘ Pera aí, que história é essa. ‘-Você sabe 
de onde veio?’ ‘- Ela veio da África, ela sabe de onde ela veio.’; Ela pode te contar a árvore 
genealógica dela. ‘- Que é árvore genealógica?’ Aí os professores começaram a trabalhar a 
questão da árvore genealógica com a contribuição dos pais. A sala acho... aqui  do lado montaram 
a árvore genealógica tem as fotos depois a gente passa pra ver. Então, foi feito todo um trabalho 
em cima disso. O professor realmente abraçou o programa São Paulo: Educando, abraçou o 
projeto Tom sobre Tom (da escola), e realmente enriqueceu seu vocabulário. Ele aprendeu a 
origem das palavras afro-brasileiras. A macumba... que é macumba? Macumba é um instrumento, 
uma árvore africana, e na nossa sociedade... olha, a macumbeira. Que é macumbeira? Quem é 
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que faz mal para os outros? Então, a maneira que você levar a situação naquele momento... você 
enriqueceu muito. Valeu a pena, e sempre vai valer, desde que a escola tenha o apoio da direção 
... porque se a direção não apoiar .... se o gestor não apoiar o professor, o coordenador não apoiar 
... o professor em sala de aula não vai ter projeto nenhum da SEESP, que vai valer a pena. Se 
você não tem apoio, e não tem força de vontade você não consegue realizar nada. 
 
7. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Entrevistada: Particularmente, não. Eu sempre fui muito despojada. Sempre briguei com todo 
mundo.  
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como 
foi? 
Entrevistada: Já presenciei alguns, e tive relatos de alunos do próprio pai, que foram almoçar. 
Como o pai era negro, e ao tirar o talão de cheque o garçom falou que não aceitava cheque porque 
ele era negro, e na outra mesa do lado a família era branca e eles aceitaram. O próprio aluno ele 
vivenciou  e trouxe isso pra  dentro da sala de aula. 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
 
OBSERVAÇÕES ACERCA DA ENTREVISTA: 
A entrevistada apresenta ser uma pessoa engajada no trato com as questões étnico-raciais. No 
início da entrevista se declara parda, mas termina a entrevista dizendo que é branca. Vale destacar 
que não foi possível caracterizá-la como parda. Entretanto, deve-se considerar que o 
pertencimento racial está vinculado à postura político-ideológica do indivíduo. A entrevistada não 
possuía mais vínculo junto à Diretoria de Ensino como ATP porque o Dirigente Regional, por 
questões pessoais não quis mantê-la no cargo. Esta foi indicada para a entrevista pela Ione da 
CENP por desenvolver um trabalho de grandes proporções na  E E Bertha Corrêa e Castro da 
Rocha sobre o programa São Paulo: Educando pela Diferença. Durante a entrevista, por duas 
vezes, a entrevistada manifestou grande comoção pela importância que o programa tem 
desempenhado na vida pessoal e profissional, conduzindo-a a buscar outros espaços de formação. 
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TRANSCRIÇÃO  DE ENTREVISTA COM PROFESSOR-COORDENADOR. 
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data: 30/10/2006    Horário: 14h55min   Local: E. E. Recanto Verde do Sol 
 
1. SOBRE O PROFESSOR-FORMADOR – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser): Marcos César da Costa                                                                    
Idade: 32 anos                                                                   Sexo: Masculino 
Local de Nascimento:São Paulo-Capital      Local onde cresceu: Rio de Janeiro e São Paulo. 
1.2.De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:   
Você se considera?  Branco/a( )   Pardo/a( )   Preto/a(X)   Amarelo/a( )  Indígena( ) 
Pesquisadora: De que forma você responderia a essa pergunta?  
Entrevistado: Eu responderia Preto ou Negro, dependendo do censo. 
Pesquisadora: Que pensa sobre ela? Considera isso necessário? 
Entrevistado: Acho importante para caracterizar nossa identidade. 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há 
quanto tempo? Por quê? 
Entrevistado: Eu participo dos sindicatos dos professores da rede estadual da Apeoesp no 
coletivo anti-racismo.  
Pesquisadora: Tem mais algum? 
Entrevistado: E de algumas atividades pontuais no Movimento Negro. Participo também de uma 
Entidade chamada Círculo Palmarino, que é uma entidade que propõe a discussão racial em 
diferentes instâncias. 
Pesquisadora: E por que você participa desses Movimentos e Entidade de Classe? 
Entrevistado: O que me levou a participar foi uma compreensão em relação à questão da 
negritude, da importância da identidade e de desenvolver isso junto aos meus pares, aos meus 
alunos. A importância de ser negro, da importância de resgatar os antepassados negros e de 
buscar um entendimento da cultura negra, da importância dessa cultura e como que a escola pode 
partir de tudo isso aí.    
Observações a respeito (se houver): 
 
2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: Fiz curso regular numa escola pública. Então, fiz até a 7ª série no Rio de 
Janeiro e a partir daí eu vim para São Paulo. Estudei no período diurno. Data de conclusão em 
1989. 
Ensino Médio: Fiz regular também em escola pública já aqui em São Paulo. No período noturno 
com data de conclusão de 1993. 
Ensino Superior: Fiz numa universidade particular Fundação Santo André, que é quase uma 
universidade pública, mas é particular. Na cidade de Santo André no período noturno com 
habilitação em Letras Português/Inglês com início em 1994 e término em 1997. 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
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ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha como professor (a)?  
Entrevistado: Comecei a lecionar em 1994 quando era estudante. Comecei na escola João 
Camargo, já tenho uns doze anos como professor. Em 2002 comecei na coordenação pedagógica 
em outro município em São Bernardo do Campo, e fiquei até 2004 na coordenação pedagógica lá 
em São Bernardo. Depois voltei aqui pra São Paulo e comecei esse ano, no começo do ano, como 
coordenador pedagógico na Escola Recanto Verde do Sol.  
Pesquisadora: Por que você se interessou em ser um professor coordenador? 
Entrevistado: Er... a importância de discutir a temática educacional a partir de um 
descontentamento mesmo do formato das reuniões, do formato dos cursos de capacitação, então, 
eu entendi que era necessário. Eu era uma pessoa importante pra resgatar o debate educacional 
mais pólo. Eu entendia que era meio enviesado, meio atropelado, meio atabalhoado. Acho que 
pelo acúmulo de experiências e da formação na parte educacional eu tinha como contribuir pra as 
escolas nesse sentido.  
3.3 Situação Atual (contratado, concursado, outra – especificar qual): Professor efetivo desde 
2000 na disciplina de Língua Portuguesa. 
3.4. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: Eu fiz Direito de 2000 a 2005, mas 
não exerço. Eu fiz mais pra descobrir como que era porque pretendia fazer Direito, mas não me 
interesso pelo campo do Direito. Apesar da minha conclusão de curso, meu TCC, tenha sido sobre 
políticas afirmativas. Abordei uma coisa mais específica em relação à questão do ordenamento 
jurídico, da parte jurídica e tal. Mas tirando isso é mais na parte de educação, na sala de aula, 
durante à tarde e na coordenação pedagógica durante à noite. Gostaria muito de estar fora, mas 
as condições financeiras do professor da escola pública infelizmente dificultam muito. 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Como os Coordenadores tomaram conhecimento sobre o programa Educando pela 
Diferença para a Igualdade? 
Entrevistado: Se eu não me engano... houve primeiro uma videoconferência, realizada no primeiro 
semestre de 2005 na DE Leste 3. Uma videoconferência que se eu não me engano er... tinha 
como referência alguns professores da Universidade de São Paulo e da UFSCAR que geralmente 
são pioneiros na capacitação de   professores da rede pública. 
4.2. Os Coordenadores receberam na Diretoria de Ensino algum tipo de formação sobre o 
programa? De que forma isso aconteceu?  
Entrevistado: Na DE o que a gente tem são professores ATPs e que discutem conosco a questão 
de uma videoconferência ou aprofundam uma discussão temática da videoconferência. Mas 
percebi pela formação dos ATPs e pela formação específica que eles tinham muito pouco a 
acrescentar além do que a própria videoconferência passou. A videoconferência tinha um caráter 
legal, bastante plural, bastante informativo, mas me pareceu que os orientadores não tinham a 
informação enfim... além do que passou a orientação técnica. 
4.3.Você se lembra de ter recebido na graduação algum tipo de 
informação/preparo/formação sobre questões étnico-raciais? 
Entrevistado: Acredito que absolutamente nada. Quando eu me formei ainda estávamos no 
trânsito da LDB antiga para a LDB atual, e até o próprio programa tem uma relação com a Lei 
10.639 e, na época que me graduei, não tinha ainda. Tinha um aspecto ou outro metodológico. 
Que eu me lembre numa aula de Literatura Inglesa a professora comentou alguma coisa sobre 
uma escritora norte-americana que tinha um corte para a questão étnico-racial. A única coisa talvez 
um comentário de dez ou quinze minutos numa aula de Literatura Inglesa. 
4.4. Após o Educando pela Diferença, já participou de algum outro curso, palestra, 
seminário sobre essas questões? Qual? Quando? Onde aconteceu? 
Entrevistado: Eu sempre participo. Sempre que é possível, mas sempre no âmbito sindical ou do 
Movimento Negro. Todos os anos o sindicato promove na semana do dia 20 ou, anteriormente, um 
Encontro Regional pra discutir a questão étnico-racial... um Encontro Regional do Coletivo de 
Gênero e Anti-Racismo e agente pauta isso especialmente em novembro. E no Movimento Negro 
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nas atividades propostas pelas entidades como Gelédes, ou Educafro, ou Centro Palmarino 
mesmo, além da questão do Educando pela Diferença.  
4.5. Na sua opinião, o programa Educando pela Diferença foi diferente de outras ações de 
formação continuada para professores da educação básica? Em quê? Se não, por quê? 
Entrevistado: Sim. Porque tem abordagem específica, ele tem uma temática específica com um 
objetivo comum que é aprofundar a discussão em relação à questão étnico-racial e, nesse aspecto, 
ele é bastante diferenciado dos outros. Ele não é abrangente, ele é específico pra discussão da 
questão racial. 
4.6. Houve algum momento em que os Coordenadores se reuniram com os professores 
formadores da UFSCAR e com ATPs  para discutir sobre esse programa?  
Entrevistado: Não. Que eu me lembre nenhum momento houve essa discussão. O momento em 
que se discutiu com ATPS foi o momento da  videoconferência pra que se discutisse isso. Mas 
além disso, não. 
4.7. Como se deu o processo de divulgação do Educando pela Diferença para as escolas?  
Entrevistado: A DE ela costuma passar circulares pela Oficina Pedagógica para as escolas e são 
cursos de diversas áreas com várias temáticas em que fica a cargo do coordenador multiplicar para 
os professores. Então, no caso, passei para os professores a circular da DE e, a gente, na escola, 
democraticamente, decidimos quem nos representaria, já que eram duas vagas por escola na 
capacitação. É um negócio muito complicado muito ruim, que é abrangência que dão a isso, pois 
em nenhum momento eles não universalizaram em momento nenhum. “Divulguem na sua escola 
que há um curso chamado Educando pela Diferença para a Igualdade, proposto pela UFSCAR e 
pela SEESP e que tem como pauta a discussão da temática racial a partir do disposto da Lei”. Nós 
teríamos que tá informando, posteriormente,  quem eram os professores da escola ...que iriam tal 
dia, em tal palestra. 
Pesquisadora: Então, na sua unidade, teve um momento em que você enquanto 
coordenador pedagógico sentou com os professores pra discutir quem iria? 
Entrevistado: Isso. Exatamente. Mas e a questão da própria Lei... do  próprio curso... a rede é 
muito mal informada. Eu não sei se por conta da DE, ou por conta dos coordenadores em relação 
aos cursos que acontecem, então, houve uma certa dificuldade de entendimento do que era o 
curso. Aí eu tive que tá pegando as informações no próprio site do governo em relação a isso pra 
tá passando para os professores e, a partir disso, decidir democraticamente quem poderia nos 
representar no curso. 
4.8. Você conhece os materiais que foram elaborados para este programa? Qual (is) você 
conhece? Qual sua opinião sobre esses materiais? Na sua unidade escolar esses materiais 
estão disponíveis para uso dos professores?  Quais deles? 
Entrevistado: Conheço. 
Pesquisadora: Quais conhece? 
Entrevistado: Conheço. Como ele são em módulos conheço módulo I e II. Eles têm uma 
bibliografia assim fantástica. Eu gostei muito do material que vi e li. 
Pesquisadora: Na sua unidade escolar esses materiais estão disponíveis para uso dos 
professores?  Quais deles? 
Entrevistado: Esse material ele foi prateado de alguma forma. Não sei se é a realidade de todas 
as escolas, mas geralmente esse material ele é específico para os professores que fazem o curso. 
E o professor teve um momento pra passar ... um momento pra multiplicar para os demais em 
relação a como foi o curso, como tava o andamento e tal. Mas como ela basta ter um formato de 
capacitação e, infelizmente, no Estado, o professor tem o hábito de algumas vezes individualizar  
isso. É complicado o professor tá indo... multiplicar e mesmo o material multiplicado. O que 
aconteceu foi que o material é restrito ao professor e, mandam o material pra escola também. O da 
escola com a questão manuseio disso, daquilo ... alguns projetos que a gente desenvolveu na 
escola sumiu. E aí a gente teve que fazer tirar cópia das apostilas pra se ter o material. 
Pesquisadora: Então, no caso específico da sua unidade o material que está disponível... 
Entrevistado: São as cópias das apostilas. 
Pesquisadora: Só esse material? 
Entrevistado: Só esse material exclusivamente do curso. Tem outras coisas, mas  em relação à 
identidade, em relação outras coisas que a gente documenta e armazena.  
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4.9. Sua unidade escolar conseguiu desenvolver algum tipo de atividade com os alunos 
relacionada à temática do Educando pela Diferença? Qual? Quando? Conte como foi? Se 
não, por quê? 
Entrevistado: O ano passado sim. Nós fizemos algumas discussões do mês de novembro. 
Pesquisadora: Você pode contar como foi? 
Entrevistado: Nós fizemos um debate não me lembro se foi no dia 20. Foi antes do dia 20 até 
porque pela dificuldade de ter pessoas que façam essa discussão na escola. Nós fizemos antes do 
dia 20, primeiro uma conversa com os professores em HTPC. Nós tivemos um colega meu que é 
sociólogo. Ele é mestrando na USP e discute a questão racial. Ele veio passar algumas 
informações aos professores em relação ao 20 de novembro, em relação a isso. E juntando a 
informação que ele passou... o bate-papo com ele, às informações que as professoras do curso 
tinham, que fizeram o Educando pela Diferença, a gente montou dois dias para discussão disso. 
Nós fizemos com o Ensino Fundamental um dia 5ª e 6ª séries, e dispensamos as outras turmas. 
No outro dia, 7ª e 8ª séries, dispensando as que vieram na seqüência, passando, num primeiro 
momento, a discussão os professores da escola elencaram uma temática ou a questão do negro  
num aspecto geográfico, a questão do negro num aspecto cultural, a questão do negro num 
aspecto da música e, outros temas, que não me lembro agora. Mas sempre enfocando a questão 
do negro, e como eram se não me engano sete salas, enquanto essas salas estavam fazendo isso, 
as outras salas estavam assistindo a filmes que enfocavam o tema da questão racial e, depois do 
intervalo, nos invertemos. As salas que estavam com a discussão do tema com palestra ou debate 
passavam a ver o filme, e o pessoal do filme passava a ver o debate. Foi muito legal. Foi bastante 
interessante porque os professores que se interessaram pela discussão... os professores se 
desenvolveram a discussão, desenvolveram o debate num dia especial. Acho que foi bastante 
significativo por isso. 
4.10. Na sua opinião, que deu certo ou funcionou neste programa? 
Entrevistado: O espaço pra discussão. Acho que você discutir a questão racial, a questão do 
negro, a importância do continente africano e do conhecimento em relação a especificidade do 
negro, o histórico do negro, e metodologias pra você desenvolver isso é negócio assim fantástico, 
que não se tinha ... não se tinha na anteriormente rede pública. 
4.11. E o que não deu certo? Quais aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
Entrevistado: Primeiro a universalização da temática. Acho que é um erro. Você entender que 
capacitar a rede é capacitar dois professores por unidade escolar. É uma visão equivocada de 
capacitação. Acho que se pretende capacitar os professores para uma temática tão importante 
como essa é necessário que na educação continuada você paute a rede, paute a escola e você 
capacite toda a comunidade escolar. Não especificamente dois professores por unidade escolar. E, 
a outra coisa, em relação ao material... o  próprio material ... o  material quando se restringe... 
quando... ele se restringe o material pra os dois professores você também alija outros colegas  
docentes do processo de discussão. E, mesmo o material, só o material escrito não dá uma 
dimensão que o projeto merece. Um material que embora seja muito bom ... o material escrito ele 
não se propagou, e o fato de só ter referências bibliográficas, referências de filmes ao final das 
unidades e não um material especificamente pra ser tratado nas escolas ele também fragilizou a 
divulgação do projeto pra rede como um todo. 
4.12. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que possa 
contribuir com minha pesquisa? 
Entrevistado: Eu tenho uma cópia em casa... 
Pesquisadora: De quê? 
Entrevistado: De alguns módulos que tirei. 
Pesquisadora: Ah, dos módulos eu tenho. 
Entrevistado: Isso aí. Se você quer. 
Pesquisadora: Além desses, tem mais algum? 
Entrevistado: Não. Só tenho mesmo de outros cursos, de módulos em outras situações. 
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4.13. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante 
acrescentar, e que não perguntei? 
Entrevistado: Essa dicotomia que é muito bom, e é muito ruim. Muito bom pela temática que 
desenvolve, e muito ruim pela dimensão. Parece-me que o Governo do Estado em algumas 
situações ele faz cumprir algo legal. Ele faz cumprir uma Lei Federal, que eu tenho certeza que 
não foi a idéia de quem propôs, foi que se discutisse a questão do negro, foi que se discutisse a 
questão racial não de forma impositiva, mas de forma pedagógica convencendo os pares, 
convencendo os docentes. E aí, no final das contas, parece que por esse aspecto legal fica restrito 
a poucas pessoas. A gente já tem um problema que já não é tanto do curso, mas é um problema 
estrutural da rede a divulgação dessas capacitações. Você tem pouca possibilidade de divulgar, de 
multiplicar os cursos seja ele esse, seja qual for. Você tem dificuldade de passar para os pares, 
para os colegas e, nem espaços-foros, você tem. Tanto é que os professores foram capacitados 
em dia de aula, não se parou uma vez na rede pra discutir a questão do negro, por exemplo. Teve 
que se deslocar dois professores pra fazer isso, mas, mesmo assim, a fala dos diretores, a fala de 
colegas coordenadores, pessoal gestor... é que é muito ruim que se disponibilizasse ... que se 
tirasse o professor de sala como se fosse mais importante giz, apagador, cuspe e lousa do que 
uma capacitação dessa abrangência. 
 
5. PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES  
5.1. Os professores que participaram do Educando pela Diferença têm conseguido passar as 
informações/idéias/atividades/materiais/conceitos adquiridos neste programa para os 
demais professores de sua unidade escolar, que não foram formados? Há algum tipo de 
cobrança por parte da Escola e da Diretoria de Ensino nesse sentido? Qual? 
Entrevistado: A contribuição dos professores  foram em momentos pontuais como essa atividade 
que desenvolvemos. Os professores passaram em HTPC algumas experiências que tiveram lá de 
forma mais genérica. Na semana do 20 de novembro, contribuíram com oficinas, ou com uma fala 
se restringiu a isso por conta do problema estrutural que eu já havia te dito. A DE faz um tipo de 
cobrança em relação a isso. Existem outros programas que na minha visão que são mais 
prioridades pra DE, portanto, eles têm uma espécie de fiscalização ou controle em relação a outras 
capacitações que... da qual fazem parte um número maior de professores, por exemplo, o 
programa Ensino Médio em Rede que a passa. É um programa que recebe mais cuidado do que o 
programa Educando pela Diferença. Acho que a preocupação o professor passe, que os dois 
professores passem e multipliquem na escola sem absolutamente nenhum tipo de controle, sem 
nenhum tipo de preocupação se multiplicou ou não. Pode-se dizer o sucesso das atividades nas 
escolas em novembro ou em maio que seja... ou alguma atividade relacionada à questão do negro 
é muito ... são muitos responsáveis os coordenadores e os próprios professores que fazem uma 
capacitação, muitas vezes, fora do que propriamente a capacitação do processo. Mas entendo que 
sim ... sem o programa Educando pela Diferença essa situação iria estar muito mais complicada 
com certeza. 
Pesquisadora: E no caso da sua unidade escolar, há uma cobrança em relação aos 
professores? 
Entrevistado: Do coordenador, da direção nem tanto. Do coordenador porque vivencia a relação 
pedagógica no cotidiano. Até porque acho também a atribuição mais do coordenador, entendendo 
que o diretor também tenha que estar inserido no processo pedagógico da escola, mas o 
coordenador teve uma atuação efetiva  não na situação de fiscalização. Mas de questionamento, 
de sugestão pra criar atividades que fossem retomadas e fossem feitas em outros momentos do 
ano.  
5.2. Para você tem sido possível acompanhar os professores que participaram dessa 
formação no desenvolvimento de suas atividades? De que forma? 
Entrevistado: É difícil. É difícil conseguir fazer isso por conta das outras atividades. O 
coordenador pedagógico tem uma função muito complexa, que é de dar conta do cotidiano da 
escola, da parte burocrática, de toda papelada que a gente fala pra DE. Mas em uns HTPCs em 
que a temática ressurge a gente necessariamente aproveita o espaço para contextualizar os outros 
professores a partir da capacitação dos colegas que foram no Educando pela Diferença. Como um 
momento lá fora a questão do 20 de novembro, por exemplo, na época em que houve a questão 
dos conflitos na França, que envolviam os imigrantes, que envolvia, principalmente, os imigrantes 
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negros foi um momento muito importante que a gente sentou com as meninas que fizeram e 
colocamos pra elas a necessidade de discutirem com os colegas essa questão da intolerância, a 
questão da desigualdade racial, de igualdade social e, assim por diante. Foi um momento muito 
importante. 
5.3. A escola tem conseguido dar algum tipo de suporte ou apoio aos professores para 
implementar o programa Educando pela Diferença em sala de aula? 
Entrevistado: Eu acredito que não. 
Pesquisadora: Por quê? 
Entrevistado: Porque ... por conta ...  independente da questão do material ... parece-me que os 
os professores capacitados eles entendem algo como um desenvolvimento pra sua disciplina, pra 
sua área de conhecimento, e só. Isso dificulta, e muito, o trabalho coletivo que aí de alguma forma 
os restantes dos professores ficam dependentes desta situação. Não tão dependentes porque 
muitos não acreditam, mesmo nisso, infelizmente, ou que alguns não se interessam pela temática, 
e fica essa situação. A escola na medida em que ela tem o material em maior quantidade, que tem 
o material... facilidade de divulgação na mídia e tal, essa coisa toda ...fica mais fácil. Não que seja 
de responsabilidade só da escola, mas a estrutura, que foi montado o projeto, acho que dificulta a 
multiplicação do trabalho em si, da seqüência metodológica na escola. Acho que fica difícil 
infelizmente por conta disso. A escola não tem dado aquele, pelo menos a escola que eu sou 
coordenador não tem dado isso. 
5.4. O Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar prevê o Ensino de História e 
Cultura Africana e Afro-Brasileira como estabelece a Lei Federal 10.639/03?  Se sim, desde 
quando? Se não, por quê? 
Entrevistado: Então, a partir do ano passado com as discussões de novembro... e 20 de 
novembro e com a contribuição das colegas em relação a isso a gente pretendia tá inserindo no 
projeto pedagógico pra esse ano, infelizmente, não foi possível por conta de outras “prioridades”, 
mas a gente tá retomando, e já cavamos um espaço. Vamos, assim, dizer que cavar espaço é 
muito ruim ...  cavar espaço pra isso, mas a gente conseguiu fazer uma discussão legal no 
replanejamento pra efeito de pautar do ano que vem projeto político pedagógico da escola. 
5.5. Após o Educando pela Diferença, você tem conseguido identificar mudanças na prática 
pedagógica dos professores de sua escola no trato com as questões étnico-raciais? Quais? 
Entrevistado: Na escolha dos temas. Acho que os professores passaram a tematizar mais a 
questão racial, entender que a questão do mito da igualdade racial é mito mesmo. Pelo menos, 
parte do grupo tem uma receptividade melhor em relação à temática que a gente desenvolveu. 
Parte do grupo aceita melhor a questão da temática, inclusive trabalha melhor isso com os alunos.  
A gente percebe redações, a gente percebe trabalhos em relação à questão da África, filmes, que 
pautam isso, com mais freqüência entre os professores do que antes, que a gente não via e 
dependia necessariamente do coordenador sugerir, pautar, e tal. Depois do projeto os professores 
passaram a fazer isso, tanto os que se capacitaram, quanto por sugestões deles. O grupo passa a 
ter uma receptividade maior e um trabalho mais forte em relação a isso. 
5.6. De forma geral como você avalia o Educando? (Pergunta criada na hora da entrevista) 
Entrevistado: Importante. Apesar das críticas da universalização que realmente é muito ruim, mas 
é preponderante pra formar os professores pra multiplicar o debate étnico-racial com um todo. 
Aquela coisa do ruim com ele pela estrutura,  e  não é pelo conteúdo de forma nenhuma. Mas é... 
nós estaríamos na terra de ninguém caso não o tivéssemos. Nós não teríamos os professores, 
pautando  nisso, nem em 13 de maio, e nem em 20 de novembro seriam datas comuns pra se 
fazer um trabalhinho, entrega pro professor e acabou. Com o advento do curso, da capacitação, 
muito embora restrito, passou-se a discutir a questão racial. Claro, que dentro de uma conjuntura, 
onde você tem o negro com um papel mais protagonista. A  mídia dando uma atenção maior a 
isso, tanto nacionalmente como internacionalmente, então, isso de alguma forma ganha um 
espaço maior. Então, não digo tanto em relação ao curso, também, pela conjuntura nacional e pela 
conjuntura internacional, mas também por conta do curso que nós não poderíamos estar na contra-
mão da história. Então, acho que o fato do curso ter aparecido nos últimos dois anos, se não me 
engano, deu conta de pautar a questão racial que, minimamente, era  feita no Estado. 
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Pesquisadora: E o que você modificaria no Educando já que você mencionou a questão 
estrutural? O que você acha que deveria ser feito para que tivesse uma maior amplitude, e 
que realizasse o que foi proposto no Educando com os professores de educação básica? O 
que você acha poderia melhorar para tivesse uma amplitude que abrangesse um número 
maior de profissionais? 
Entrevistado: Eu acho que é a abrangência mesmo. Na questão estrutural, é abrangência do 
curso. A gente imagina a escola já que se usa o termo escola pública perde-se aula com isso, 
perde-se aula com aquilo e, muitas escolas da rede, eu não digo nem pela minha, mas, também 
pela minha. Muitas das escolas por aí dos 200 dias a gente tem três ... quatro dias pros 
campeonatos. São muitos importantes pela interação dos alunos. A gente perde  dias com projetos 
que na minha visão não são de tanta relevância quanto esse. Não se “perde” um dia pra se reunir 
a comunidade escolar e se pautar a questão racial. Um país que você tem quase metade da 
população, ou metade, ou a maioria da população negra não se para um dia pra se discutir isso. 
Pesquisadora: Por que você acha que não se pára? 
Entrevistado: Pela relevância que o Estado dá isso. O Estado hoje parece que... é isso que eu 
havia dito antes e reitero... o Estado entende como um cumprimento existe uma Lei... existe a 
regulamentação da Lei e cumpra. E o Estado procura fazer isso, muito embora, as pessoas 
envolvidas no projeto terem o material, serem muito bem intencionadas.  Mas parece que quem 
dirige o processo, ou Secretaria da Educação do Estado de São Paulo não leva isso muito a sério, 
não dá o devido espaço pra que isso seja tematizado nas escolas e, por conseqüência, nas 
escolas se deixam também perder um quarto de ano.  
 
6. ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
6.1. Você acha que houve mudança na sua prática profissional em decorrência das ações 
realizadas no programa Educando pela Diferença? Você vê resultados dessas ações no seu 
trabalho? (Sim - Quais? Dê alguns exemplos)  (Não – Por quê?) 
Entrevistado: Sim. Pelo fato de estar na sala de aula também. Parte  dos coordenadores têm um 
momento pra estar em contato com os alunos. É legal pra que você até verifique realmente sua 
potencialidade do que foi aprendido. Sempre  o acúmulo ... quem tem acúmulo fora da rede ou 
mesmo fora do curso ... o curso veio acrescentar em alguma temática específica, em algum 
módulo específico. O que trouxe de mudança não de forma neo-paradigma em relação a isso 
porque eu me entendo  negro. Sou negro, e desenvolvo isso ... acredito com maior avidez do que 
um não-negro, mas o curso  veio acumular mais informações pra que eu pudesse desenvolver 
tanto em sala de aula como professor, quanto em algumas situações como coordenador 
pedagógico a questão da diversidade étnica, da diversidade racial ou mesmo a compreensão do 
Brasil. Então, em todos os momentos que tenho possibilidade tematizo a questão. Tematizaria 
como menos elementos do que tenho hoje por conta do curso. O curso municiou pra que eu 
tivesse respaldo pedagógico melhor tanto com os professores que eu trabalho como com os 
alunos na sala de aula. 
 
7. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Entrevistado: Muitas. Infelizmente, a questão do banco. Muito embora, dizem que a questão do 
banco... é a  questão do segurança, mas óbvio tem um colega meu que coloca que é um chamado 
de sensor de melanina. Com colegas na escola. O aluno negro mesmo de periferia até pra 
desconstruir essa história de que pobreza não tem cor. A pobreza tem cor sim. Na escola já fui 
discriminado, não me lembro se a professora agiu como era adolescente .... como era criança. Em 
outros momentos talvez não tenha percebido,  mas o professor, às vezes, é muito sutil quando 
coloca essas coisas... de forma bastante sarcástica e de forma bastante maquiavélica. Mas não 
percebi não digo por conta de meus professores  não serem racistas, mas por conta da sutileza 
que o professor aborda isso. Mas mais a questão em sala de aula do negão... e na situação fora da 
escola já tomei bastante geral de polícia também em situações, percebendo que eu era 
minimamente informado mudavam de postura. Mas tanto a situação da escola, com colegas 
aparentemente parceiros, é ruim, quanto fora de pessoas contratadas pelo Estado pra te dar 
segurança discriminando é um negócio muito complicado que dói muito. 
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Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como 
foi? 
Entrevistado: Sim, já. São muitas situações. Na verdade, com meus trinta e tantos anos é muita 
coisa, mas já presenciei. Já presenciei xingamentos em jogos de futebol, em escola, na sala de 
aula quando era adolescente. O negro não discute com um branco, e o branco pode ter inúmeros 
adjetivos, mas o primeiro adjetivo do negro é pejorativamente ‘macaco’, ‘negão’ essas coisas. Já 
presenciei mesmo entre os professores a forma irônica como eles falam dos alunos negros, ou que 
eles até ironizam a temática racial pra mim é uma discriminação rasteira. Acho que é muito 
complicado... mas fazem. Hoje em dia quando a gente pauta a questão de cotas não digo num 
espaço tão aberto, mas num espaço mais restrito em que a gente conhece as pessoas, e às vezes 
conhece até o posicionamento... poucas pessoas são polidas o suficiente pra defender o ponto de 
vista sem que sejam irônicas, sem que sejam pejorativamente racistas. Isso é um negócio bastante 
complicado também. 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
 
OBSERVAÇÕES APÓS A ENTREVISTA: 
A entrevista foi realizada na Escola Estadual Jardim Iguatemi, local em que o entrevistado exerce a 
função de professor de Língua Portuguesa no período da tarde. Ao longo da entrevista, pude 
verificar que se trata de uma pessoa engajada com as questões relacionadas ao negro, e muito 
segura sobre o que pensa e diz. A entrevista realizou-se na biblioteca desta mesma escola. Deve-
se considerar que ao contatar o entrevistado em nenhum momento fez objeções acerca da 
entrevista, e de imediato se prontificou em realizá-la. 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES PARTICIPANTES (PEB I). 

INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:     22/10/2006        Horário: 15h05min  Local:Residência da entrevistada 
 
1. SOBRE O PROFESSOR  – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser): Neusa  Maria Marcondes                                                           
Idade:     57 anos                                                                                   Sexo:Feminino 
Local de Nascimento: São Paulo                        Local onde cresceu: Penha 
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:   
Você se considera?  Branco/a(  )   Pardo/a(  )   Preto/a(X)   Amarelo/a(  )  Indígena(  ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
Entrevistada: Negra. Por exemplo, o IBGE ele destaca a estatística no quesito cor. Agora eu 
particularmente falo que preta, que a minha cor é preta. A minha raça é negra. A minha cor é preta.   
Pesquisadora: Você considera esse tipo de pergunta necessária?   
Entrevistada: Sim. Porque no Brasil ninguém sabe o que é ser negro. É diferente dos Estados 
Unidos porque lá ser negro é sinônimo ... se você tiver na sua árvore genealógica até a 8ª 
geração.... você pode ser branquinho, mas você é considerado negro. Aqui, é com nuance de tom 
de melanina. Então, é importante saber disso. 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Há 
quanto tempo?Por quê? 
Entrevistada: Eu pertenço ao coletivo da Apeoesp de Itaquera. Eu pertenço ao grupo cultural Afro 
2, que é um grupo de dança afro ao qual a gente pertence onde eu faço a parte de coordenação 
pedagógica no grupo. Eu pertenço agora ao Brasil Afirmativo. Sou do MNU (Movimento Negro 
Unificado), em primeiro lugar, desde 1978. Pertenci ao ABREVIDA, e agora entrando, assim, com 
força no SINPEEM (Sindicato dos Professores de Educação Básica do Município de São Paulo) 
porque o núcleo do SINPEEM está meio acéfalo. Agora estamos montando novamente, retomando 
o grupo dos negros do SINPEEM.  
Pesquisadora: Por que você participa desses movimentos, ou entidades de classe? 
Entrevistada: Bom. Primeiro, é o seguinte, por conta de resgate cultural porque sou negra. Sou 
quadri-neta, não sei como se fala, de escrava. Minha avó foi a primeira referência, e é uma dívida 
que tenho com meus ancestrais. Então, eu passo para meus filhos, e meus filhos sempre foram 
militantes. Eu milito também no Fórum das Mulheres Negras do Estado de São Paulo. A princípio 
se agente não colocar isso... da visibilidade da questão racial, a gente enquanto negro de 
movimentos sociais... a sociedade não assume por causa do mito da democracia racial. 
Observações a respeito (se houver): 
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2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Entrevistada: Foi o seguinte. Desde o primário sempre estudei em colégio particular num colégio 
de classe dominante na Água Rasa  (de irmã). Foi o maior sofrimento, só tinha eu de negra. Eu fiz 
o primário lá, depois fiz admissão num outro colégio também horroroso. Depois eu fiz o curso 
ômega. Fiz naquela época, o normal no colégio Padre Anchieta. Depois eu prestei o vestibular  na 
PUC-SP, FMU, na Católica em Santo André, entrei em todas menos na USP. Fiquei na mais 
barata, que é na Fundação Santo André. Eu comecei Ciências Sociais lá, depois eu fui fazer 
Pedagogia. Aí parei. Agora, que eu estou retomando, e tentando fazer meu mestrado. É o que 
acontece com a maioria das mulheres, a gente tem toda uma vida pra depois encarar os estudos, e 
agora eu não consigo bolsa porque tenho 57 anos e estou me aposentando. Agora que tenho 
condições, que tive oportunidade de fazer o meu mestrado e meu doutorado, mas não tenho 
dinheiro pra continuar, e não me dão mais bolsa.   
Pesquisadora: Você realizou outros cursos após sua graduação? 
Entrevistada: Sim. Eu fiz, e faço um monte de curso pelo Movimento Negro sobre história da 
África, que nós já fazíamos independente da Lei. No Fórum de Mulheres Negras, também, sobre a 
mulher negra de forma específica. No Fórum de Mulheres em geral. Participei de encontros 
feministas, a gente faz grupos de estudo. Fiz estudos naquele Brasil-Panafricanismo, nós temos 
reuniões periódicas. Então, o Movimento sempre está estudando, a gente não pára de estudar. 
Atualmente, eu faço um curso na USP de história da África e aspectos da história africana no Brasil 
negro com o professor Kabengele Munanga. Ah! No ano passado (2005) fiz um curso de história 
de África na Oswald de Andrade pela Secretaria Estadual da Cultura. 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
 
3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha na Diretoria de Ensino? 
Entrevistada: Eu tenho 30 anos de magistério estadual. Trinta é muito tempo. Antes do Estado 
trabalhava no SESI. Aí eu vim dar aula no Estado, fui diretora de escola. Fui convidada pra lecionar 
em escola padrão. Fui diretora de escola padrão. Lecionei 10 anos de alfabetização, estou me 
aposentando neste ano. Mas sempre trabalhei na temática racial. Então, pra gente que sente isso 
na pele, sempre, trabalhamos isso em todas as séries. Trabalhei 10 anos com primeira série, 
depois... assim  primeira, segunda, e terceira. Teve um ano... um período que acompanhei meus 
alunos até a quarta série. Dei aula pra alfabetização de adultos. Dei aulas no Mobral. Dei aula de 
alfabetização, aquela que a gente dava aula de graça no Estado (um apoio solidário). Então, sou 
nega velha. 
3.3 Situação Atual (aposentado, efetivo, outra – especificar qual):  
Entrevistada: Eu sou efetiva nas duas redes, na rede estadual e municipal. Como eu precisava 
trabalhar e não consegui cartinha, eu tinha carga suplementar no Estado. Aí, sou nova de 
prefeitura, tenho apenas 14 anos de ensino municipal. Estou me aposentando esse ano graças à 
Deus do Estado, mas continuo no município. Sou efetiva nos dois. 
3.4. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
Entrevistada: No exterior ainda não fui, mas pretendo ir. Ah! Eu ganhei o prêmio CEERT agora 
com ler e escrever: um resgate da história cultural afro-brasileira na literatura infanto-juvenil fiquei 
em 1º, 2º ou 3º lugar, não sei ainda a colocação. 
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4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Você já participou de outras ações de Educação Continuada da Secretaria Estadual de 
Educação de outros assuntos e temas? Quais? Quando? 
Entrevistada: Como estou me aposentando do Estado tinha muito curso que a gente fazia pela 
CENP. Só se eu for pegar os diplominhas ali. Se quiser eu pego. 
Pesquisadora: Então, você já participou? 
Entrevistada: A CENP dava muito curso pra gente. 
4.2. Como e por que você decidiu participar do programa Educando pela Diferença?  
Entrevistada: Veja bem. A luta do Movimento Negro em colocar no currículo a história de África e 
dos afro-brasileiros existe há muito tempo. Desde a imprensa brasileira da Frente Negra, isso é 
uma luta constante do Movimento Negro. Então, essa Lei 10.639/03 já estava tramitando há muito 
tempo. Não é falar em política, mas o  Lula teve peito pra colocar porque os demais não tiveram. 
Não é assim... que o Presidente foi bonzinho, apesar, de ter saído do Governo Lula muita coisa 
boa. Mas a Lei é por conta da luta do Movimento Negro.  
Pesquisadora: Por que você decidiu participar do Programa Educando?  
Entrevistada: Ah! Então, quando a gente percebeu que o Governo reconheceu a partir de Durban 
(Conferência Mundial contra o Racismo em 2001 na África), que o Brasil reconheceu que é um 
país racista. Aí eles começaram a formação para os professores para realmente estarem 
resgatando essa historicidade. Aí a gente teve que aprender. A gente nunca sabe, e é legal 
aprender. Então, quando aparece um curso que fala sobre assuntos de meu interesse resolvi fazer. 
Inclusive eu fiz, assim, na forçada porque não estava inscrita. Eu fiz porque quis.  
4.3. Como os professores ficaram sabendo do Programa? De que forma foram 
selecionados? Participou quem quis, voluntariamente, ou vocês foram convocados? 
Entrevistada: Bom, essa seleção foi engraçada. Cada um selecionou como quis, ou do jeito que 
quis, no caso o coordenador. O coordenador mandou quem quis, e quem tinha tempo porque, 
geralmente, as pessoas acham que não  existe, inclusive, os professores - nossa categoria é 
preconceituosa – eles acham que não existe. “Ah! Minha classe não tem pretinho!”. Eu estudo as 
datas pontuais. Aí a coordenadora foi escolhendo quem ela quis. Eu sou readaptada no Estado, 
naquela época, eu não lembro se já estava readaptada, mas acho que ela pensou, que eu não 
precisava e não me colocou. Colocou outras pessoas,  quando eu disse: eu vou, eu vou de 
qualquer jeito. Eu sou teimosa, e fui. Quer dizer, eu fui, mas não receberei o certificado, e fiquei 
como ouvinte. 
Pesquisadora: Então, no seu caso você participou por que quis? 
Entrevistada: Isso. Por  que eu quis. Eu vou, onde tem um curso. Eu vou porque preciso 
aprender. Eu tenho que aprender. Eu não sei tudo, apesar de ser negra e ter participado e tudo 
mais. A gente tem que estar sempre estudando, aprendendo novas coisas. E o material da questão 
racial é meio difícil da gente achar, a gente do Movimento Negro tem. Então, quando o Governo 
oferece um curso a gente vai pra ver se está dando direito mesmo porque tem um parágrafo que 
impede o militante. Porque os militantes tem todo o acúmulo, mas não é acadêmico, grande parte. 
Então, eles não aceitam pra dar aula. Então, geralmente, a gente vai pra pegar e ficar junto com o 
professor se ele falar alguma coisa que a gente acha que não é, a gente levanta faz encrenca. Não 
é por aí, porque a gente é militante. A gente conhece a nossa história. 
4.4. Em sua opinião, o programa Educando pela Diferença foi diferente de outras ações de 
formação continuada? Em quê? 
Entrevistada: Foi diferente, porque teve um resgate na cultura e fez uma “lavagem” no racismo 
que todo mundo tem interiorizado, quer dizer não “lavou”, porque muita gente não aceitou tem 
muita coisa, que as pessoas saíram de lá achando que era uma besteira. Imagina, isso eu já sei! É 
porque a questão racial, é uma coisa que você tem que por pra fora, você tem que limpar! Porque, 
infelizmente, a nossa sociedade é racista e preconceituosa, assim, a pessoa não aceita que é 
racista! É que nem o alcoólatra, não sou alcoólatra, só bebo de final de semana! Eu tenho até uma 
empregada negra! Olha ela é da família, dou tudo as coisas, dou roupas que sobram em casa, 
entendeu? Então, é natural. 
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4.5. Antes do Educando pela Diferença, você já havia participado de alguma formação sobre 
as questões étnico-raciais? Qual? E após o curso, já participou de algum outro curso, 
palestra, seminário sobre essas questões? Qual? 
Entrevistada: Sim, porque sou militante e o Movimento Negro vem dando curso de informação de 
História de Arte. Então, já fiz cursos vários cursos também no Fórum das Mulheres Negras, está 
lendo pela ABREVIDA. Então, não é o primeiro. É o primeiro pelo Estado, não em movimentos 
sociais. Vivo me atualizando, lendo, participando de rodas de conversa. 
4.6. Você se lembra de ter recebido na graduação alguma tipo de 
informação/preparo/formação sobre questões étnico-raciais? Qual? 
Entrevistada: Não. Até porque eu fiz Pedagogia e Ciências Sociais. Mas, não é tocado. Eles 
tocam em África, assim, falam de escravidão de forma muito por cima. A gente não faz curso na 
Faculdade, nem quem faz história da África. História agora por conta da Lei, talvez, eles se 
aprofundem mais. Mas eles falam por cima, falam na óptica eurocêntrica dominante, não na óptica 
de elevar a África com suas riquezas, com seus impérios, com seus conhecimentos de química e 
minerologia. Eles mostram só aquele lado ruim da África, que não ressalta a qualidade das 
riquezas destes povos. 
4.7. Que você achou do Educando pela Diferença? Como se sentiu? Você acha que foi útil 
participar? Valeu a pena? Em que aspectos? Quais eram suas expectativas antes de iniciar 
o curso? O Curso atendeu a essas expectativas? 
Entrevistada: Como já falei não foi nada novidade pra mim, mas tem sempre alguma coisa que a 
gente não sabe. Mas foi bom pra quem nunca viu nada. Só que, muitos professores, não souberam 
aproveitar ficaram até tricotando durante o curso, inclusive, eu até levantei essa polêmica. Mas no 
desafio de coisas práticas porque eles, assim, deu bastante teoria e as atividades. Mas será que o 
professor saiu do curso e foi aplicar? 
Pesquisadora: Você acha que foi útil participar? Valeu a pena? Em que aspectos? 
Entrevistada: Todos os cursos que você fizer na sua vida sempre valem à pena. Inclusive nos 
aspectos até que você conhecia a classe, a sua categoria, você poder tá dialogando, trocar 
experiências porque tem professores no curso que já trabalhavam a questão racial, independente 
de etnia. Já tinham um trabalho, então foi uma boa troca. 
Pesquisadora: Quais eram suas expectativas antes de iniciar o curso? O Curso atendeu a 
essas expectativas? 
Entrevistada: Minha expectativa seria que houvesse mais cobrança. Teria que ser chamado os 
professores coordenadores, os diretores porque, assim, que acabasse o primeiro módulo I eles 
fizessem uma cobrança sobre o que foi dado. Isso não houve, não aconteceu essa cobrança. Não 
adianta dar curso, ainda mais, na nossa sociedade em que nós educadores não nos 
entendemos...muitos negros acham que não o são porque têm a tez um pouco mais clara ... eles 
não levam a sério e continuam apenas com datas pontuais. Eles não entendem que é um 
problema curricular, que não é pra sair do eixo eurocêntrico e passar pra o eixo africano não [é um 
mesclar, é trabalhar junto e concomitante]. Então, não houve essa cobrança, não houve cobrança 
por parte de diretor, por parte de coordenador, por parte de diretoria. Em não havendo essa 
cobrança infelizmente nós professores do Estado, que não somos cobrados devidamente, ainda, 
se tratando de questão racial e por conta do mito da democracia racial os professores falam que: “ 
Ah! Não tem nenhum negro na minha sala.” .Então, a minha ansiedade e a minha frustração foi a 
falta de cobrança. 
Pesquisadora: Mas no caso o curso atendeu as expectativas por parte do monitor da 
UFSCAR, nesse sentido, atendeu? 
Entrevistada: Nesse sentido assim... acho que atendeu em parte. Ele atendeu no que ele se 
propôs a fazer ... eles fizeram, mas teriam que ser assim mais aprofundado o tempo era pouco, 
mas tinham que cobrar leitura no curso, por exemplo, dar leitura e cobrar leitura no curso. Ele falou 
de história de África e dos continentes africanos, e na próxima aula cobrasse um trabalho do 
professor. Então, não houve esse tipo de troca e de avaliação do que foi dado. Proporcionou um 
debate na sala a gente pode trocar experiências e, então, nesse sentido acho que foi bom. Faltou 
cobrança mesmo do professor. A didática dele que acho... bom eu sou muito perfeccionista. Então, 
eles estavam preparados, eu sei que eles sabem  e estavam fazendo mestrado numa faculdade 
conceituada, mas faltou  uma metodologia com mais cobrança porque são situações fáceis chegar 
lá [escola] e continuar com datas pontuais porque é natural “porque não tem racismo no Brasil  e 
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todo mundo é igual perante a Lei”.  
4.8. Você conheceu os materiais elaborados para o programa Educando pela Diferença 
(apostilas ‘Módulos I e II’, site da UFScar, documentários ‘Isso, Aquilo e Aquilo Outro e 
‘Você Faz a Diferença’, videoconferências)? Que você acha deles? 
Entrevistada: Conheço e tenho materiais... de boa qualidade. Acontece que o professor não corre 
atrás, não vai atrás pesquisar porque eles [UFSCAR] foram muito legais. Se o professor tivesse 
boa vontade dava pra fazer um bom trabalho com os alunos porque tinha material com muitas 
referências bibliográficas, as atividades nos módulos vinham até com atividades prontas. Nesse 
sentido, que eu faço muita cobrança. Quer dizer nós terminamos o ano de 2005, e não houve 
cobrança: o que a escola está fazendo? Houve em Agosto de 2006 (dias 30 e 31) uma atividade 
chamando os professores, que eu até participei desenvolvendo umas atividades práticas, mas, até 
então, não tinham chamado de novo e não foram todas as escolas, e os professores desse curso 
nem todos socializaram isso nas escolas. Recentemente, na Apeoesp a gente fez um 
levantamento, e eu estou fazendo a tabulação dos professores que fizeram o curso, mas não 
aplicam por conta de que não sei. Porque o diretor não está envolvido, o coordenador não está 
envolvido, entendeu. Então, esses orientadores [diretor+coordenador] acham que é um projeto, 
mas não é um projeto é inclusão curricular, enquanto eles não colocarem na cabeça que a inclusão 
curricular e que há necessidade desse estudo, não adianta fazer curso sem cobrança. 
Pesquisadora: Você, ainda, tem acesso a esses materiais? A quais deles? Tem conseguido 
utilizar algum desses materiais como auxílio na sua sala de aula? 
Entrevistada: Eu tenho na minha casa porque todo mundo ganhou. 
Pesquisadora: Tem conseguido utilizar algum desses materiais como auxílio na sua sala de 
aula? 
Entrevistada: Como te falei. Eu tenho vários cursos. Eu trabalho a realidade da criança, e agora 
estou trabalhando literatura infanto-juvenil, então, esse tipo de material ... eu tenho vários livros, eu 
tenho uma biblioteca lotada de livros da cultura afro-brasileira, mas eu usei em algumas aulas, que  
eu trabalho de 1ª a 4ª , eu usei algumas atividades do livro[apostila], que achei bom, li e 
enriqueceu. Esse acúmulo que acho interessante, que vai somando, e vai fazendo mais. Isso é 
legal. Eu usei, mas não sei de que forma os outros usaram. 
4.9. Com o término do Educando pela Diferença, a DE ofereceu algum suporte para vocês 
professores trabalharem na escola as questões desenvolvidas no programa? Qual? 
Entrevistada: Até então, não tinha ocorrido. Como te falei. Dia 30 e 31 de Agosto de 2006, o 
coordenador da oficina pedagógica, inclusive, eu fui lá em fevereiro, que eu queria que isso tivesse 
andamento no início do ano. Ele chamou, fez uma chamada [convocação] dos professores, que 
fizeram o curso, para ter atividades práticas porque o que o professor precisa hoje é: ter  uma 
atividade da questão racial e sair de lá, chegar na sala e aplicar porque a parte teórica ele tem que 
buscar ... porque a gente dá a bibliografia. Agora, na sala de aula, no momento ele tem que ter 
ação. Ele tem que usar essa prática rapidinho. Então, as palestras hoje, principalmente, eu [ao dar 
palestras] procuro ser prática com atividades, com filmes, preparar aula juntos, e trabalhar na 
inter[disciplinaridade] com todos os professores juntos. 
4.10. Em sua opinião, o que deu certo nesse Programa? Que você acha que contribuiu para 
isso? 
Entrevistada: O que contribuiu para o Programa foi a Conferência de Durban quando o Brasil se 
reconheceu racista sim, e a OIT (Organização Internacional do Trabalho). Os professores mesmo 
que não acharam que não foi nada...mas alguma coisa mexe no interior deles. Ainda, mais, que 
esse curso teve muita discussão e debate com opiniões diversificadas, e sempre surge um efeito 
positivo porque você entra em conflito. Aí você faz uma reflexão e procura mudar seu 
comportamento. 
4.11. E o que não deu certo? Que aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
Entrevistada: No caso do Educando porque... veja bem, não foram todos os professores  que 
fizeram da rede, eles poderiam ter usado a vídeo-conferência para que todos os professores [no 
dia da videoconferência parassem a aula, e todos os professores assistirem], e foi uma parcela não 
significativa dos professores que fizeram o curso e teria que abraçar a toda rede, e as atividades 
que não foram cobradas porque foi dada a parte prática, mas a cobrança... tem que cobrar do 
coordenador e, infelizmente, do professor também porque a questão racial tem que cobrar sim. 



 191 

Não adianta ter só a Lei se não tiver o querer político tanto do professor como da equipe 
pedagógica da escola [direção+coordenador]. É difícil a escola em que todos vestem a camisa 
mesmo entre nossos colegas. 
4.12. Você conseguiu passar para os seus colegas na escola os conhecimentos adquiridos e 
materiais usados no programa Educando pela Diferença? (Sim – Onde? Em que momentos 
você fazia isso? De que forma? Como foi? O que conseguiu passar?)  (Não – Por que não 
conseguiu?)  
Entrevistada: Bom, vou falar pra você uma verdade porque sou muito verdadeira. Eu fiz o curso 
de espiã porque eu quis, e as professoras que realmente estavam inscritas no curso não 
passaram? “ Porque elas não quiseram”? Não. Não houve espaço  no HTPC. A coordenadora tem 
que estar sensibilizada porque senão ela não dá espaço. Ela fala: o projeto da vem da 
Coordenadoria de Normas, e não sei de onde e não dá espaço. Então, na minha escola, não posso 
falar pelas demais, mas na minha escola não houve essa passagem porque não teve espaço por 
conta do diretor e da coordenadora pedagógica nos HTPC.   
4.13. Você acha que as discussões realizadas durante o Programa contemplavam a 
realidade das salas de aula de vocês? Atendiam às necessidades dos professores 
participantes?  
Entrevistada: Elas abordaram bem a parte teórica pelo estudo, entretanto, cada professor tem de 
se adequar a sua realidade. Agora, só que os professores pelo levantamento que fiz continuam 
trabalhando de uma maneira pontual “13 de Maio”, “20 de Novembro”, uma coisinha ali, uma 
coisinha lá. E como agora saiu a necessidade de se comemorar o 20 de Novembro, e é feriado na 
2ª feira e saí em Diário Oficial da obrigatoriedade, os professores estão fazendo tudo correndo. 
Porque deveria ser um trabalho contínuo, trabalhar desde fevereiro, até então. Não só datas 
pontuais. Mas em  cima da pergunta que você fez ... atendia se o professor quisesse porque as 
atividades estavam bem explícitas atende bem ao colegial [ensino médio], dá uma série de filmes e 
discussão de como fazer. Mas eu dou minha cara à tapa, que até deu confusão num dia do curso, 
porque alguns professores... não posso falar que todos não fizeram, mas a grande maioria tenho 
certeza que não. Até por conta deles  acharem que não precisa, e que não serve. 
4.14. Os formadores levavam em consideração suas opiniões, questionamentos, 
indagações? De que forma? 
Entrevistada: Bom, quando a gente questionava ele elucidava a pergunta e procurava responder 
da melhor maneira possível. É sempre tem os bicho ruim como eu, que fica cutucando, porque há 
necessidade de apontar o dedo na ferida...porque você só vai saber quando sentir na pele. Por 
exemplo, quando fazem a pergunta que ataca o professor não-negro... Ele [formador UFSCAR] vai 
entender que o [professor da rede] é racista sim, que ele está ali, mas não está por inteiro. Ele 
está, até para aprender, mas principalmente para ficar longe do aluno. Mas que não vai levar 
aquilo a sério. Então, não sei se sou meio visionária, mas eu tinha uma visão assim: Muitos 
professores estavam lá, até mesmo, para fugir da sala de aula porque hoje em dia está muito 
estressante. Não realmente para aprender, mas o professor [formador UFSCAR] respondeu bem a 
todas perguntas, e questionamentos que foram feitos. Ele respondia, a gente pedia ajuda, e  ele 
complementava. Eles só não gostaram porque, num dia surgiu uma polêmica muito grande e deu 
um mal-estar muito grande,  um dos professores ficou sem saber o que fazer... não me lembro 
muito o que eu falei – eu levantei a polêmica - deu um mal-estar e a professora chorou e disse que 
era casada com negro, foi só nesse dia que ele ficou sem chão porque eu sou bicho ruim nas 
perguntas. 
4.15. De forma geral, como você diria que foi a sua participação no programa Educando pela 
Diferença? 
Entrevistada: Achei que foi muito gostoso. Deu pra rever alguns pontos, que havia estudado. Fiz 
uma reflexão e uma outra leitura, um outro enfoque porque cada curso que a gente faz você 
cresce. Cada curso é outro enfoque, mesmo que seja um curso para contar história de África conta 
por  um outro viés, e cada um tem outra maneira de contar. Achei que foi muito gostoso, foi bom ter 
feito o curso, mesmo, que na clandestinidade, mesmo sem ganhar o certificado, mas achei que foi 
bom. 
Pesquisadora: Qual você diria que foi a sua principal aprendizagem no Programa? 
Entrevistada: A principal aprendizagem foi saber que infelizmente os professores são 
preconceituosos, e que  os professores negros não se assumem  [com cabelos alisados]. Como 
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você vai conversar com seu aluno, que a beleza negra é maravilhosa, enquanto seu cabelo está 
liso. Eu, até entendo, que é pra facilidade do penteado, mas também é um pouco de não-aceitação 
e de embranquecimento porque é fácil pentear o cabelo é só colocar um pouco de creme. Então, 
acho que um professor que vai falar que é bom ser negro, que nosso cabelo não é ruim,e é, 
simplesmente, crespo. Então, Ai meu Deus!  nem ele acredita na beleza. Como você vai conseguir 
passar para seu aluno que é legal ser negro, que nosso cabelo é lindo se ele está com o cabelo 
alisado. Então, tinha muita incoerência no curso. Não é só professor falar de negro e da negritude 
com o cabelo lisinho, entendeu. ‘Ah! Eu sou negra, e me aceito!’. Até entendo que não está no 
nosso cabelo o que queremos ser, mas para você passar uma imagem pra o seu aluno, você é 
exemplo. Se seu  aluno vê que seu cabelo é crespo, então, porque você alisa? Como você vai 
responder pra seu aluno, se você é um exemplo para o aluno de aspectos sobre a questão racial, 
com o cabelo liso? Eu dei salto lá [curso] também por conta disso, eu levantei polêmica, né. Eu até 
entendo que cada um tem o cabelo como quer porque nossa capacidade não está no cabelo. Mas 
pra sociedade que não nos aceita, que toda hora dita ...’arruma seu cabelo com isso, com aquilo’, 
e você entra nessa linha de embranquecimento porque essa questão de vamos amaciar isso daí, é 
embranquecimento. ‘Vamos arrumar seu cabelo porque é ruim!’. Meu cabelo não é ruim, meu 
cabelo é crespo. A sociedade quer que a gente tome esse chá de embranquecimento, sim, a 
começar pelo cabelo, que mexe mais com a auto-estima do negro, nos chamando de bombril, 
assolam,  isso, aquilo. Então, o que eles [negros] fazem... vou alisar, vou mudar. Eu gosto do 
cabelo assim crespo. Agora, que outras pessoas da sociedade alisem o cabelo tudo bem, mas o 
professor negro é imagem para o aluno. Como ele vai falar da beleza negra com o cabelo alisado? 
É incoerente, então, deu pau lá [no curso]. 
4.16. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que pudesse 
contribuir com minha pesquisa? 
Entrevistada: Só tenho as apostilas.Tenho alguns livros aí que eles citaram na apostila.Tenho o 
filme Kiriku. Tenho Vista minha Pele. Eu tenho Gostar de ser Negro, e Gosto dos Animais da 
África.Tenho alguns livros, que eles citaram na bibliografia. No caso se você precisar. 
Pesquisadora: No caso específico dessa pesquisa, que você mencionou, anteriormente, das 
escolas que estão trabalhando o Educando... teria como você me disponibilizar? 
Entrevistada: Tenho. Estou ainda fazendo o levantamento delas porque não tive tempo. Eu já 
separei as escolas, que estão desenvolvendo e as que não estão [na proposta do Educando]. 
Inclusive eu vou bater mesmo pra todas as escolas que trabalham e que não trabalham. Nós 
vamos começar a trabalhar na Apeoesp no coletivo anti-racismo, apoiando os professores como no 
uso da biblioteca, que o Educando já pediu e que está na lista do Educando pela Diferença.  Livros 
nós temos lá na Apeoesp. E a gente vai fazer uma [biblioteca] independente da Oficina 
[Pedagógica], enquanto coletivo da Apeoesp de Itaquera. Nós vamos fazer um trabalho com os 
professores, até mesmo, usando outros cursos diversificados do Educando pela Diferença. 
4.17. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante 
acrescentar, e que não perguntei? 
Entrevistada: Acho que você perguntou tudo. O material foi bom, e todos tiveram acesso. A única 
coisa que eles não fizeram, por exemplo, aquelas  videoconferências seria bom que eles 
mandassem para as escolas porque nem todos os professores puderam assistir, e o professor que 
assiste não socializa as informações. Então, seria bom que eles mandassem as fitas da 
videoconferência em que os professores se colocavam e falavam sobre as experiências para que 
as escolas agora trabalhassem nos HTPCs, e fizessem uma cobrança. As escolas tais, e tais, não 
estão fazendo. Mandar alguém de lá [CENP] da organização do curso, uma equipe para verificar o 
trabalho, por exemplo, é muita gente, então, teria, assim, que disponibilizar um pessoal muito 
grande. Então, que mandassem relatórios das atividades filmada e fotografada, até  fita, xerox de 
caderno das crianças, que é pra provar que tem [desenvolvido a questão racial em sala de aula], 
entendeu. 
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5. SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 
5.1. Você consegue identificar na sua prática pedagógica alguma mudança que seja 
resultado das ações desenvolvidas no programa Educando pela Diferença? 
 Entrevistada: Olha não vou ser falsa nem irônica. Na minha escola porque é o trabalho que 
faço... não é o trabalho que os professores fizeram por conta do Educando pela Diferença. Eu 
trabalhei porque já trabalho. Nos meus alunos, da minha sala, você vê modificação, nos demais 
não posso falar. Tá entendendo porque nesse levantamento [Apeoesp coletivo anti-racismo] as 
poucas escolas que entregaram.. porque muitas ficaram com medo de entregar. Eu vi que não 
houve grandes mudanças. Assim, pipoca, não digo que ninguém fez. Pipoca uma sala, e não a 
escola como um todo. É a sala de uma professora ou de outra, não só de etnia negra. Nós temos 
simpatizantes brancos, que trabalham muito bem a questão, então, pipoca duas salas, uma sala 
aqui, outra acolá. Mas o todo pela pesquisa, que a gente fez não vira, aliás, não virou. Precisa ter 
cobrança, se não houver cobrança, meu bem, a Lei continua do jeito que está, e o professor 
continua a falar: ‘Na minha sala não tem pretinho!’, ‘Continua falando mulato. Sabe, deixando a 
criança ser e usar, inclusive, dados preconceituosos, trabalhando somente textos [sobre a questão] 
no mês de novembro, não por o mapa de ponta cabeça para estudar o continente africano. Se não 
cobrar não vai pra frente porque tem professor que está acostumado a ser ferroado. 
Pesquisadora: Você acha que os conceitos e atividades trabalhadas no programa têm 
ajudado no seu trabalho em sala de aula? 
Entrevistada: Olha, por exemplo, as atividades que eu trabalhei como sempre trabalhei e pelos 
cursos. Eu trabalho na educação desde 1978, e sempre trabalhei as questões raciais. Então, meus 
alunos e as professoras que somam a mim são conscientes. Mesmo na escola que trabalho várias 
professoras trabalham a questão racial porque eu puxo, eu faço trabalhar. Eu faço atividades 
diferenciadas, eu faço teatro, eu canto Rap, então, um vê e fala: ‘Oh! Professora, a professora 
Neusa está fazendo isso!’ Aí, quer fazer também [no caso alunos de outras salas]. Então, a 
professora quase que obrigada por conta do aluno, trabalha também. Porque criançada gosta, 
ainda, mais quando você faz uma atividade diferenciada de giz e apagador. Então, nas escolas 
onde eu trabalho, vamos supor 60% (sessenta por cento) trabalha a questão racial, mas com 
profundidade hoje no Camões [escola] só tem uma professora, que trabalha no currículo. Eu 
trabalho na sala de leitura com todos os alunos. Se eu falar por mim, a escola trabalha, mas sou 
eu, e a outra professora. As outras, apenas, pipocam e passam uma pincelada. É uma professora, 
que esqueci o nome dela agora, ela também trabalha na Prefeitura [PMSP], e lá na Prefeitura tem 
um outro projeto. 
5.2. Na sua unidade escolar, houve integração entre as áreas do conhecimento, 
contempladas no programa Educando pela Diferença, isto é, Arte, Língua Portuguesa, 
História e Educação Infantil? Se sim, de que forma isso aconteceu? (Se não houve 
integração, por quê?) 
Entrevistada: Não, querida. Pode ser mais ou menos. Na escola o ano passado [2005], nós 
ganhamos o prêmio ‘Ler e Escrever’ do CEERT, então, umas quatro professoras trabalhou comigo, 
uma de Arte, Educação Física, e duas  do Fundamental.  O resto pincelou, você está entendendo? 
Agora, viram tudo porque trabalho na sala de leitura, então, todos alunos trabalham comigo só na 
sala de leitura. Porque a professora que chega na sala de leitura, e  se vê obrigada a assistir  o 
ensaio e desenhar no diário dela a figura do livro, por exemplo, ‘Menina Bonita do Laço de Fita’ 
não quer dizer que trabalhou. O certo seria que ela saísse da sala de leitura  e continuar o 
trabalho. Porque a sala de leitura é uma das aulas de português, então, elas não trabalharam. A de 
Arte sim, a de Educação Física, e duas de Fundamental. O resto pincelou na minha escola. Quer 
dizer todos os alunos viram comigo com profundidade porque no ano passado [2005] trabalhei 1ª e 
2ª série (Ciclo I), mas não só essas atividades do Educando pela Diferença – aquilo que tenho 
acúmulo de muito tempo. Também, as atividades do Educando, mas faço uma micelânia de outros 
cursos que já fiz. Agora, teria que o professor de História continuasse, na aula de Ciências porque 
eu não posso dar tudo na sala de leitura. Eu fico 50 minutos com aluno, e só. Passo filme, canto 
Rap, faço teatro, inclusive, estamos escrevendo um livrinho sobre a questão racial. 
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5.3. Na sua unidade escolar vocês já conseguiram realizar alguma atividade com os alunos 
relacionada à temática do programa Educando pela Diferença? Qual? Quando foi isso? 
Conte como foi?  
Entrevistada: Então, foi por conta do que eles falaram sobre ‘Vista Minha Pele’ [filme]. Eles 
falaram da ‘Menina Bonita do Laço de Fita’ em específico trabalhei todos eles. O que eu tinha 
trabalhei, e o que eu não tinha pesquisei. O que deu tempo porque tenho 50 minutos com aluno, e 
nós fizemos a peça ‘Menina Bonita do Laço de Fita’, levamos as crianças para um congresso. 
Pesquisadora: Que congresso? 
Entrevistada: Congresso da Apeoesp que foi na escola Dom Pedro II. Nós viemos no CEFAM 
porque o CEFAM fez uma mostra no ano passado [2005]. Eles desenharam encenaram, eles 
cantaram, fizeram um Rap em cima [tema], então, eles vivenciaram a questão racial. Inclusive, foi o 
tema que o Educando pela Diferença colocou como ‘Menina Bonita do Laço de Fita’. Fizemos um 
questionário para saber quem eram seus ancestrais. Trabalhamos a parte de religiosidade, mas 
deu um pau danado porque a maioria é crente. Inclusive, minha coordenadora, minha diretora e 
90% (noventa por cento) dos professores. Nada contra a religião de ninguém, mas a escola é laica, 
então, foi uma barra desenvolver o trabalho no ano passado porque a diretora começou a impedir. 
Então, falei pra ela que a escola era laica e que quando fala em cultura africana não tem como em 
História de África e Cultura Afro-Brasileira não passar pela religiosidade pelo meio ambiente 
porque os orixás é o meio-ambiente. Porque os orixás é o meio-ambiente todinho. É o ambiente 
natural são os quatro elementos naturais. Aí ela [diretora] pede pra assistir uma aula minha, e 
realmente vê que não estava fazendo proselitismo, que de fato estava passando uma cultura. 
Inclusive as mães reclamaram, e eu expliquei para as mães, que na Bíblia já fala da maldição de 
Cam [filho de Noé] e, se elas realmente sabem de estudo de Bíblia hão de ver que o racismo é 
bíblico. Aí, eu consegui trabalhar. 
5.4. Que representou para sua vida pessoal participar do programa Educando pela 
Diferença?  
Entrevistada: Aumentou meus conhecimentos. Somou àquilo que sabia. Sempre a gente aprende 
porque cada um tem uma abordagem. É gostoso, valoriza, e o conhecimento a gente tem que 
correr atrás porque quanto mais [conhecimento] melhor. Então, todo curso que aparecer eu faço. 
Se aparecer outro Educando, eu não conseguir me inscrever vou novamente de xereta.  
5.5. De forma geram como avalia o programa Educando pela Diferença para a Igualdade? 
Entrevistada: Foi uma iniciativa positiva porque nunca tinha tido nada em cima da Lei, desde 
2003, que foi sancionada a Lei. Não tinha tido por parte do Governo estadual alguma coisa para 
formação porque os professores precisam de formação, e como ele não teve essa formação 
acadêmica. Ainda, mais que ele atendeu desde o professor de nível I [ciclo I], até o professor do 
nível II. Acho que isso foi muito bom. No curso, muitas  pessoas que fizeram com muita boa 
vontade teve a reflexão, e está trabalhando. Eu não posso falar que está trabalhando mal porque 
quer. Não está acostumado. Todo novo é difícil, e às vezes não é porque o professor não quer 
trabalhar ele tem medo. Porque mexer na questão racial é mexer numa ferida brava, que tem que 
saber mexer. Eu mesma que me considero negrona, que eu sou negrona e, estou acostumada, 
tem hora que o aluno faz uma pergunta e me pega de calça curta. E, aí, tenho que pensar 
rapidinho pra responder. Imagina uma pessoa que não tem acúmulo teórico porque agora ele tem 
que ter. Eles dão a bibliografia no curso... deu um curso de quantos meses.... Então, é muita  
leitura, e o professor tinha que ler, mas ele não tem muito tempo pra ficar se aprofundando na 
parte teórica.  80 (oitenta) horas não dá formação tem que ser continuada, e ter vários cursos, ser 
obrigatório nos HTPCs tratar da questão racial porque aí [neste espaço do professor] você é 
obrigado a ler na escola. Mandar livro e falar o professor vai ter que ler e mandar relatório do que 
foi lido. Porque só assim. O professor não tem tempo de ler às vezes tem três ou quatro escolas o 
professor PEB II. Então, mesmo que ele queira fica difícil. Ele tem que ler de madrugada. Eu fico 
até duas, três horas [madrugada] lendo. Às vezes, não é porque o professor não quer aplicar. Ele 
fica inseguro até porque você tem que ter conhecimento do que você fala. Porque o aluno cobra 
isso de você. Você não pode ministrar aula de qualquer jeito, tem que ter segurança porque tem as 
perguntas que o aluno vai fazer, e tem que ter segurança para responder. Então, eu não posso 
culpar de tudo o professor porque não teve isso na faculdade, e nós fomos formados numa 
Pedagogia eurocêntrica mesmo, fica difícil mesmo para as pessoas. Não posso culpá-los de tudo 
também Não posso ser advogada do diabo. Ele tem que entender que nós temos limitações sim, e 
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fomos criados numa sociedade preconceituosa, racista, que está há 120 anos da escravidão. Até 
então, após escravidão, neguinho não estudava, era proibido de estudar. Então, os professores 
mais estratégicos que podem levar a questão adiante são poucos e, mesmo esses poucos, foram 
criados como eurocêntricos. 
 
5.POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Entrevistada: Na escola fui a única negra do colégio. Eu sentava do lado dos meninos num 
colégio de freiras na Água Rasa (Nossa Senhora de Lourdes). Na faculdade era a única negra. No 
serviço, Gessy Lever, fui fazer um curso para ser coordenadora de pesquisa (precisava ter boa 
aparência e falar duas línguas). Eu falava inglês e francês, sou bonitinha, sou linda, mas não fui 
aceita. Fiz o teste, e o bom resultado assustou porque tirei uma nota boa, mas: “- infelizmente você 
foi mal no psicotécnico”. “Olha, se você quiser um trabalho na fábrica inicia quando puder”. Disse: 
eu quero trabalhar como coordenadora de pesquisa da Gessy Lever, viajar, trabalhar de acordo 
com minha capacidade porque provei isso. É mais fácil você falar que não posso por ser negra, 
não porque não tenho capacidade para tal. Fica esperto porque daqui um tempo as pessoas serão 
contratadas pela capacidade e não pela cor da pele. E tudo que nós negros conseguimos é na 
briga, na raça, é sendo peitudo. Tem discriminação, sim. Assim, por exemplo, no serviço público 
você entra porque  presta um concurso, mas sua ascensão nos cargos de direção o pessoal vai te 
barrando... vai te quebrando... vai te quebrando, até você acabar. Alguns pra não falar que não 
pega nenhum [negro], tem alguns diretores, eu mesma escolhida pelo Delegado para ser diretora  
de escola padrão na época, mas pipoca [casos raros], assim, entendeu. Você tem que ser uma 
pessoa muito boa, e provar que é a melhor 24 horas. 
Pesquisadora: Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? 
Qual? Conte como foi? 
Entrevistada: Essas que aconteceu comigo, que acabei de relatar. Eu presencio todo dia a polícia 
quando passo pela rua, que só pega neguinho. Eles acham quando você entra pra comprar 
alguma coisa na loja ‘tem mais barato’ porque você é negra [pobre], e já aconteceu, muitas vezes, 
demoram pra te atender porque você é negra. Eu faço escândalo, chamo o gerente, dou show. 
Outro dia fui comprar um cabo para poder descarregar umas fotos do celular, a moça disse espera 
que já te atendo. Então, observei que estava vendo fotos. Aí fiquei esperando...e nada de ser  
atendida... então cheguei pra ela e disse: se quiser atender, atenda logo porque estou indo 
embora... você é racista e preconceituosa... se fosse branca já teria me atendido...estou indo pra 
faculdade. Aí eu estava bem atrasada pra ir pra faculdade pra USP, se não eu tinha colocado o 
caso pra frente. Acho, que todo mundo que sofrer e presenciar o racismo tem que denunciar. Meu 
filho sofreu quando jogava basquete, em locais públicos como lanchonetes, enfim acontece todos 
os dias, mas a pessoa não denuncia. Eu já denunciei várias vezes, eles falam que não é racismo... 
e que não foi nada... você vai à delegacia, tem que ter testemunha e ninguém quer assumir. Então, 
o melhor às vezes é sair na própria mão... porque você fala um monte... sai na porrada. Porque se 
for esperar pelos meios de segurança como delegacia, normalmente, consideram injúria, e você 
tem que provar muito. Raros são os casos que você consegue provar. Você vê aquele dentista 
negro, que mataram, e no futebol acontece direto. Sai nos jornais... e acontece alguma coisa? Não 
acontece nada. Então, hoje  com 57 anos quando passo por situações de discriminação falo uns 
bicho para a pessoa.. e se a pessoa me irritar muito parto pra cima, não quero mais saber. Eu não 
tenho mais tempo, e nem saco pra agüentar esse tipo de democracia. Outro dia falaram pra mim: 
“Você é preta, mas é inteligente, que só!”. Quer dizer, eu sou preta, mas não posso ser inteligente? 
Eu falei é ruim, hein! Outro dia saí com a Marina, amiga preta, negra top de linha – muito bonita. 
Aí, chegou um cara e disse: você é muito preta, mas é muito bonita. Quer dizer, a pessoa de cor 
preta não pode ser bonita, então, ou você vai pelas vias legais, que não dá nada. Quando você fica 
de saco cheio... só resta sair para o pau. Eu procuro evitar esses confrontos, mas se aparece parto 
para a ignorância... xingo... falo um monte, ou, então, falo você não tem acúmulo para discutir 
comigo... vai ler primeiro depois a gente discute. Falo vai ler, não vou gastar meu acúmulo. Sou até 
irônica.  Vai ler, quando você ler e entender a gente discute pra não partir para a porrada porque 
irrita. Sabe irrita, esse ar de superioridade que o povo branco tem. Não são todos porque ninguém 
fala: Oh! seu branquinho, fala? Mas seu pretinho, sua neguinha fala. Tenho nome. Eu não ligo, 
hoje, dependendo do jeito, que você fala. É carinhoso? Mas  não é pra ser assim, não está certo. 
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Ninguém fala sua branquinha no carinho, fala? Não fala. Então, por que com o negro fala sua 
negrinha, sua pretinha por que não fala o nome? Todos recebem um nome quando nasce. Então, 
tem outras situações como: dá o branquinho... Por que branquinho, e não corretivo? Vamos 
esclarecer... no lugar de vamos elucidar, vamos explicitar. Esclarecer é tornar branco. Então, quer 
dizer que o branco é todo maravilhoso? Então, são conceitos que nós enquanto educadores  
temos que estar desconstruindo. É natural quase... porque fomos criados assim. Mas a partir da 
Lei [10.639/03] se nós  quisermos uma sociedade mais humana, igualitária. Nós educadores, da 
Educação temos de ter um novo olhar, desconstruir as palavras preconceituosas... não vamos 
esclarecer.. vamos elucidar, explicitar, não é branquinho... é corretivo...vai no caderno preto, vai na 
lista preta... Meu! A criança não quer ser negra tudo que é ruim é preto. Então, a televisão e a 
mídia ...as novelas que falam de escravidão, então, são feitos que a educação vai ter que está 
pronta para transformar essa sociedade para termos um mundo melhor. Muito Axé. Se precisar de 
mim, estou aí.  
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES PARTICIPANTES (PEB II). 
 
INTRODUÇÃO 
Sou mestranda do Programa em Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 
Sociedade da PUC-SP, e desenvolvo uma pesquisa sobre educação cujo título é Educação 
Continuada e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: um estudo sobre o Programa São 
Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. Para realizar tal pesquisa, procuro conversar 
com profissionais de diferentes instâncias envolvidas neste Programa para reunir algumas 
informações e entender o funcionamento deste curso e sua contribuição para o processo de 
formação dos professores de educação básica no trato com as questões étnico-raciais em sala de 
aula. 
Para facilitar o registro, e nos deixar mais à vontade, posso gravar nossa conversa?  
Esclareço desde já que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, fica garantido o total sigilo 
das informações. Em nenhuma etapa subseqüente, desta pesquisa, nomes de professores ou de 
escolas serão mencionados. 
Tudo bem? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos começar? 
Data:   25/10/2006        Horário:12h       Local: Escola Profº Ademar Antonio Prado 
 
1. SOBRE O PROFESSOR  – dados pessoais 
1.1. Nome (primeiro nome, apelido ou nome fictício se quiser):     Orides Bomfim dos Santos                                                            
Idade:   50 anos                                                                   Sexo: Masculino 
Local de Nascimento: Santo André-SP              Local onde cresceu: Santo André-SP 
1.2. De forma geral, os censos quando levantam dados pessoais incluem perguntas como:  
Você se considera?  Branco/a( )  Pardo/a(X )   Preto/a( )   Amarelo/a( )  Indígena( ) 
De que forma você responderia a essa pergunta? Que pensa sobre ela? Considera isso 
necessário? 
Entrevistado: Responderia da seguinte forma: Após o curso, quer queira ou não, ele teve uma 
repercussão no reconhecimento da minha pessoa. Então, eu diria que hoje sou negro, ou 
afrodescendente. Poderia dizer tranqüilamente, não sei dizer onde vai ter a identificação negra, 
mas poderia, assim, que sou negro. 
Pesquisadora:Que pensa sobre essa questão? 
Entrevistado: O que eu penso dessa questão? 
Pesquisadora: Isso. Dessa questão dos censos terem incluído perguntas desse tipo. 
Entrevistado: Primeiramente, vou dizer do que sei sobre o negro na minha família. Eu tenho 
mistura. Tenho avós caboclos. Tenho indígenas na família. Tenho holandês e alemão. Tanto é que 
tenho uma irmã com cabelo duro, bem crespo dos olhos verdes, mais velha que eu – uma coisa de 
louco. Eu acho que o Brasil é um país de afrodescendente. É um país de miscigenação. Não 
deveria ter essa questão discriminação racial velada como ela é. Não deveria existir no Brasil. 
Pesquisadora: O Senhor considera esse tipo de pergunta necessária do censo? 
Entrevistado: Não deveria ser necessária. Deveria ser obrigatória. Deveria ser obrigatória na 
sociedade em geral. Uma pergunta que a sociedade deveria fazer a si mesmo. Como um país 
miscigenado, de múltiplas raças. Diria até que se você pensar o brasileiro seria o índio. Então, está 
se definindo uma nova raça brasileira. Uma nova etnia brasileira. 
1.3. Você participa de algum Movimento Social, ONG ou Entidade de Classe? Qual? Por 
quê? 
Entrevistado: Participo da APEOESP. 
Pesquisadora: Há quanto tempo? 
Entrevistado: Desde que ingressei no magistério mais ou menos 1977 e 1978. 
Pesquisadora: Por que o senhor participa? 
Entrevistado: Acho que as transformações e as mudanças só vão existir a partir do momento em 
que houver a conscientização de classe, e a conscientização das massas. Caso contrário não 
existe mudança. As coisas ficam estagnadas. 
Observações a respeito (se houver): 
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2. FORMAÇÃO 
2.1. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica desde o Ensino Fundamental. Como foi?  
Ensino Fundamental: 
Ensino Médio: 
Ensino Superior: 
Outros cursos após a graduação:  
(Obs: em cada item perguntar sobre: que curso fez – regular ou supletivo?/onde – escola pública 
ou particular? Cidade?/período diurno ou noturno?/data de conclusão?) 
Entrevistado: Primeiramente, eu sou filho da ditadura.Sou filho da ditadura. Eu peguei a parte 
rígida da ditadura onde você tinha avaliação de 0 a 100. A média era 7 (sete) pra você passar. Pra 
conseguir tirar 7 (sete) tinha que estudar. Depois eu peguei a transformação para as letras 
(A;B;C;D;E). Não! Depois de 7 (sete) foi pra 5 (cinco). Depois houve um processo para as letras. 
Na fase em que estava passando para o antigo primário ... para o ginásio tinha o que se chamava 
de admissão. Aí,  cheguei a prestar um curso de admissão. Na época já estavam desmembrando 
as escolas. O aluno que não conseguia classificação ia pra uma escola mais perto de casa. Então, 
peguei toda essa transição de uma escola tradicional para o que é hoje a escola. 
Pesquisadora: Então, no caso você estudou numa escola pública ou particular? 
Entrevistado: Pública. 
Pesquisadora: Qual cidade? 
Entrevistado: Santo André. 
Pesquisadora: E o período? 
Entrevistado: Estudei ao equivalente hoje à 6ª série no período manhã e tarde. E depois fiz tudo 
no noturno. 
Pesquisadora: Você se recorda da data de conclusão? 
Entrevistado: Agora você está pedindo muito. Mas vamos tentar lembrar. 
Pesquisadora: Tudo bem. 
Entrevistado: Acho 1968...1969 estava terminando meu Ensino Médio, quer dizer meu Ensino 
Fundamental. 
Pesquisadora: E o Ensino Médio, o senhor lembra? 
Entrevistado: Em 1975. 
Pesquisadora: E sobre seu Ensino Superior? Você fez numa universidade pública ou 
particular? 
Entrevistado: Particular. 
Pesquisadora: Qual a sua graduação? 
Entrevistado: Sou formado em Educação Artística, habilitação Artes Plásticas. Depois fiz 
complementação em Desenho. Depois fiz complementação em Administração Escolar. 
Pesquisadora: Qual cidade em o senhor cursou sua graduação? 
Entrevistado: São Paulo-Capital. 
Pesquisadora:E o nome da universidade? 
Entrevistado: Estudei na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Estudei num prédio legal onde 
é hoje a Pinacoteca. Gosto muito inclusive daquele prédio. Ali, fiz Artes Plásticas. Depois fiz 
complementação de Desenho. Como é mesmo o nome? Ah! Faculdade... não... Instituto de Curso 
Superior Teresa D’Ávila de Santo André. Depois fui fazer complementação pedagógica em 
Administração Escolar  na Carlos Paschoale. Depois o que eu fiz? Fiz um monte de curso. Ah! 
Não. Eu fiz, também, Latu Sensu na Marcelo Tupinambá. Na antiga Marcelo Tupinambá, que faliu, 
e trabalhei lá como professor do 3º grau. 
Pesquisadora: Você se lembra da data de início e de conclusão da sua graduação? 
Entrevistado:Iniciei em 1977... se não me engano. A Faculdade de Belas Artes de São Paulo e 
terminei 1980. 
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3. PERFIL PROFISSIONAL  
3.1. Fale um pouco de sua trajetória profissional.  
3.2. Há quanto tempo trabalha na Diretoria de Ensino?  
Entrevistado: Nesta Leste [3]... iniciei em Santo André de 1977 até 1982, trabalhei no ABC – 
Santo André. Só em Santo André, trabalhei em mais de 30 (trinta) escolas. Fora às escolas do 
Estado trabalhei no Instituto  .... não lembro agora... no Liceu Monteiro Lobato (escola particular), 
nesse período. E no IESA (Instituto de Ensino de Santo André), também, nesse período. 
Pesquisadora: Todos como professor de Artes? 
Entrevistado:Como professor de Arte. Trabalhei como professor da área do curso de Artes 
Gráficas e Comunicação,  que tinha no IESA nesse período. 
3.3 Situação Atual (aposentado, efetivo, outra – especificar qual):  
Pesquisadora: Fale-me um pouco da sua situação atual. 
Entrevistado: Me efetivei em 2000. 
3.4. Outras experiências profissionais no Brasil ou exterior: 
Entrevistado: Não possui além da experiência no magistério. 
 
4. SOBRE O PROGRAMA 
4.1. Você já participou de outras ações de Educação Continuada da Secretaria Estadual de 
Educação de outros assuntos e temas? Quais? Quando? 
Entrevistado: Sim. Além do Educando pela Diferença, trabalhei em alguns cursos e oficinas 
dentro dos projetos de como aplicar a informática na educação... de  tantos outros projetos, não de 
educação continuada, de Governos anteriores. 
Pesquisadora: Quando? Você lembra de alguma data? 
Entrevistado: É complexo. O mais recente foi o Educando pela Diferença, alguns projetos 
recentes sobre educação continuada sobre Arte, inclusive, o mais recente, Museu Lasar Segall.  
4.2. Como e por que você decidiu participar do programa Educando pela Diferença?  
Entrevistado: Primeiramente, eu vejo assim. Na pior das hipóteses as oficinas trazem uma 
reflexão pessoal pra mim mesmo. Mesmo ela não englobando ou atingindo o que o Governo acha 
que vai atingir. Penso que ele imagina que vai atingir enquanto projeto, mas pessoalmente traz 
uma reflexão pra mim e um aprendizado. Ou positiva ou negativa, ou de forma inversa, vamos 
dizer assim, porque você pode aprender como não trabalhar.  
4.3. Como os professores ficaram sabendo do Programa?  
Entrevistado: Normalmente a divulgação interna por meio de circular. A escola faz sempre dessa 
forma. Apesar de que, em alguns momentos, o próprio Estado faz a divulgação nos meios de 
comunicação de massa, dizendo que resolveu tudo através  desses programas, ou dessas 
oficinas,né. 
Pesquisadora: Como foram selecionados? Participou quem quis, voluntariamente, ou vocês 
foram convocados? 
Entrevistado: Normalmente, as oficinas têm aquelas pessoas que  acabam e gostam de participar 
como eu. E também têm aqueles que de livre  obrigatória vontade acabam participando.  
4.4. Em sua opinião, o programa Educando pela Diferença foi diferente de outras ações de 
formação continuada? Em quê? 
Entrevistado: No ano passado [2005] sim. Já esse ano [2006], digamos assim, as oficinas têm ... 
está ... iguais a outras oficinas, deixando a desejar. 
Pesquisadora: Quando você disse, que no ano passado foi diferente... diferente em quê? 
Entrevistado: Foi diferente porque contratou-se pessoas, digamos assim, com conhecimento 
maior, ou que são especialistas no assunto e essas pessoas acabaram multiplicando esse 
conhecimento conosco. Já este ano, mesmo a universidade que tinha um convênio com o Estado... 
o Estado estava pagando para divulgar  esses cursos, já não estavam inseridas no mesmo 
processo. O que deixa a desejar. Nada contra o colega, que era responsável pela área [Arte]. 
Deixa a desejar. 
Observação: Nesta parte da transcrição o entrevistado faz menção a outro curso realizado 
por ele, após o Educando pela Diferença, na disciplina de Arte. 
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4.5. Antes do Educando pela Diferença, você já havia participado de alguma formação sobre 
as questões étnico-raciais? Qual?  
Entrevistado: Na realidade não. Não tinha visto um projeto como este, até então, com esse meu ir 
e vir dentro da rede pública, não. 
Pesquisadora: E após o curso, já participou de algum outro curso, palestra, seminário sobre 
essas questões? Qual? 
Entrevistado: Não. Participei sobre outras questões. 
4.6. Você se lembra de ter recebido na graduação alguma tipo de 
informação/preparo/formação sobre questões étnico-raciais? Qual? 
Entrevistado: Na realidade não. Apesar disso daí, não ser um assunto recente, mas no Brasil 
parece que as questões funcionam da seguinte forma: agora é Lei, e quando passa a ser Lei 
ocorre uma preocupação maior de se discutir o assunto. Por mais que o assunto tenha que ser 
discutido em todas as esferas ou em várias esferas, mas agora é Lei e tem que ficar mais em 
evidência, caso contrário não. Infelizmente é isso. 
4.7. Que você achou do Educando pela Diferença? Como se sentiu? Você acha que foi útil 
participar? Valeu a pena? Em que aspectos? Quais eram suas expectativas antes de iniciar 
o curso? O Curso atendeu a essas expectativas? 
Entrevistado: Pra mim foi válido. O que desaprovo é a videoconferência, né. As interferências dos 
professores deveriam ser mais relevantes na  videoconferência, já que não se pode mudar uma 
sociedade com um ato estanque. A mudança de comportamento é a longo prazo, e  não pode 
envolver simplesmente um item da sociedade que é a Educação.  
Pesquisadora: Quais eram suas expectativas antes de iniciar o curso? O Curso atendeu a 
essas expectativas? 
Entrevistado: Pra mim, a expectativa com relação a minha pessoa acrescentou alguma coisa, 
mas não referendou o que deveria ser, ou o que tem que ser digamos  em termos de 
comportamento. Com certeza não. Simplesmente é um preâmbulo. 
4.8. Você conheceu os materiais elaborados para o programa Educando pela Diferença 
(apostilas ‘Módulos I e II’, site da UFScar, documentários ‘Isso, Aquilo e Aquilo Outro e 
‘Você Faz a Diferença’, videoconferências)? Que você acha deles? Você, ainda, tem acesso 
a esses materiais? A quais deles? Tem conseguido utilizar algum desses materiais como 
auxílio na sua sala de aula? 
Entrevistado: Eu  conheci virtualmente alguns materiais. De forma virtualmente. Alguns eu 
procurei de livre e espontânea vontade, principalmente, vídeos, filmes. Aliás eu tenho um vasto 
conhecimento em videoteca, mais até que o pessoal da Oficina [Pedagógica] risos... 
Pesquisadora: Você, ainda, tem acesso a esses materiais? A quais deles? Tem conseguido 
utilizar algum desses materiais como auxílio na sua sala de aula? 
Entrevistado: Diria que não tenho acesso a esses materiais. Se eu quiser esses materiais tenho 
que ir atrás.Tenho que adquirir, tenho que comprar. 
Pesquisadora: Tem conseguido utilizar algum desses materiais como auxílio na sua sala de 
aula? 
Entrevistado: Utilizei no momento em que ele foi cobrado. 
Pesquisadora: E após a cobrança? 
Entrevistado: Não utilizei. 
Pesquisadora: Por que o senhor não utilizou? 
Entrevistado: Por que vou entrar naquilo que te falei. 
Pesquisadora: O senhor pode detalhar mais isso? 
Entrevistado: [risos]...Gente! não é simplesmente um projeto de um momento que o Estado vem e 
coloca como algo estanque que vai mudar o comportamento da sociedade. Não é assim. Isso não 
é educação continuada. Isso é digamos assim pseudo-educação continuada. É conversa para 
inglês ver. Gasta-se muito dinheiro com algo que não vai funcionar. Não adianta querer, digamos 
assim, que a escola resolva todos os problemas sociais.Isso não é um problema da Educação. Isso 
é um problema juramentado. É um problema  de comportamento que está aí há muitos anos, que 
se cristalizou, ainda, mais após a ditadura. Quantos anos a ditadura ficou massacrando com 
aqueles livros? Quantos anos têm a ditadura? Agora! Vem em dois segundos querer resolver o 
problema dos afrodescendentes? Isso é um problema cultural. Vai muito mais além. Não é a Lei 
que vai mudar isso do dia para à noite. Não é simplesmente o fato de ter vaga nas universidades 
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para afrodescendentes. Pra mim isso já é um fato para que haja discriminação porque se diz que o 
afrodescendente não tem capacidade prestar o vestibular e passar.Tem que mudar a própria 
estrutura da educação. Essa questão de ingerência da Educação. Melhorar a Educação. Fazer a 
Educação com igualdade de oportunidades. O que não está acontecendo. O resto é papo furado. 
4.9. Com o término do Educando pela Diferença, a DE ofereceu algum suporte para vocês 
professores trabalharem na escola as questões desenvolvidas no programa? Qual? 
Entrevistado: Não. Ofereceu nada. Ofereceu o que a gente tinha lá, a apostila, uma coisa ou 
outra. Mas isso é insignificante.Quando te tão uma TV, ou um vídeo não te dá a fita. Se você quer 
ver tem que comprar. Aqui [escola-local de trabalho] nós não temos acervo [sobre a temática]. E lá 
[Oficina Pedagógica] será que eles têm? Eu vou lá com uma cópia de CD para eles copiarem pra 
mim? Estou ganhando pra tudo isso? Se você quer fazer alguma coisa tem que tirar do bolso 
porque não tem verba pra isso. Aliás, estou quase pagando pra trabalhar. Eu digo não dou aula... 
vendo aula, então, está quase de graça. Daqui a pouco pago... 
4.10. Em sua opinião, o que deu certo nesse Programa? Que você acha que contribuiu para 
isso? 
Entrevistado: Eu acho que foi válido o momento, mas pra dar certo, sinceramente, tinha que ter 
continuado a desenvolver com os outros professores. Eu acho que faltam todos os professores da 
rede. O que falta é uma rede de comunicação para todos nós, igual ao HTPC. É válido [o 
programa], mas não é funcional porque nem todos [professores] vão estar lá [na formação] naquele 
momento. Passa pela questão estrutural, administrativa... responder também não é simples. A 
Educação só vai funcionar a partir do momento em que passar por uma reestruturação 
administrativa, de gerenciamento e, por último, pedagógica. Caso contrário, não dá certo. 
4.11. E o que não deu certo? Que aspectos não funcionaram? Por que acha que não 
funcionaram? 
Entrevistado: Não adianta você querer falar em projetos, projetos, projetos, e continuar com a 
mesma estrutura de hora-aula, quantidade de alunos, hora-aula no mesmo espaço-físico, então, 
acho que a própria estrutura estadual barra. É o que digo. Essa frase é minha [a própria 
estrutura estadual barra]. Eu sou bom. Só não consigo ser excelente porque o Estado não me 
deixa ser. A estrutura não me deixa ser excelente da forma que se organiza. 
Pesquisadora: Então, no caso do Educando na sua opinião... 
Entrevistado: Não é no caso do Educando. É no caso de qualquer projeto educacional ele vai 
atingir [objetivo], mas não vai atingir como poderia atingir. Não vai ter a seqüência como poderia ter 
porque não adianta falar, por exemplo, do Museu Lasar Segall, num determinado momento, porque 
preciso entregar um determinado projeto. Aí, amanhã já vem um outro projeto, que é um outro 
assunto, para falar de um outro assunto. Eu tenho que trabalhar com hora-aula, fazer projeto certo, 
estando basicamente quase o dia todo em sala de aula. Resolver todas essas questões sociais, 
então, não é que não vai atingir [objetivo], mas é um grão de areia. Como poderia ser não é. 
4.12. Você conseguiu passar para os seus colegas na escola os conhecimentos adquiridos e 
materiais usados no programa Educando pela Diferença? (Sim – Onde? Em que momentos 
você fazia isso? De que forma? Como foi? O que conseguiu passar?)  (Não – Por que não 
conseguiu?)  
Entrevistado: Não.  
Pesquisadora: Por que não conseguiu? 
Entrevistado: Porque pela  própria estrutura que é a escola. Qual espaço? No HTPC? Qual 
HTPC? Um dia ou dois? Não é por aí. Teria que ter um espaço onde estivessem todos 
[professores+coordenador+direção]. Todos estariam ganhando, neste horário, para estar lá. Hoje a 
gente ganha por hora-aula. Não ganha por hora-projeto. Agora mesmo, um aluno: “ - Oh! 
Professor, nós não vamos lá no CEU  [Centro de Educação Unificado] São Rafael?” Ficou bravo! 
pra apresentar um trabalho...  falei pra ele: meu bem, eu adoraria ir, mas isso é um projeto. Eu teria 
que ir atrás... vocês teriam que vir aqui [escola] ensaiar tudo de novo... assistir o vídeo de novo... 
teria que marcar um dia pra vocês ir lá.. ensaiar lá pra vivenciar o espaço. Tudo isso é um trabalho 
que requer o quê? Requer um tempo. Estou em sala de aula, né. Porque na realidade a Lei é bem 
clara ...”Todos têm o direito de estar na escola”. “Todas as crianças têm o direito da escola”. 
“Todos os adolescentes têm o direito à escola”. Só não dizem fazendo o quê? Chega uma hora 
eles vão ficar oito horas. Realmente, colocá-los para fazer o quê em oito horas? Lambendo a 
lousa? Comendo pó de giz? 
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4.13. Você acha que as discussões realizadas durante o Programa contemplavam a 
realidade das salas de aula de vocês? Atendiam às necessidades dos professores 
participantes?  
Entrevistado: Olha! Eu vejo assim. Acrescenta em termos de conhecimento do professor. Vai 
acrescer sempre. Agora, quanto à realidade da sala de aula, é outra. Uma coisa é eu estar 
ministrando uma aula para 10 (dez) professores, outra coisa é fazer isso para 44 (quarenta e 
quatro) adolescentes. Não é a mesma realidade. Uma coisa é estar lá [Oficina Pedagógica] com 
notebook, com material todo preparado com transparência para ministrar a aula. Outra coisa é só 
com giz e a lousa  com o método “salivóide” [termo utilizado pelo entrevistado para fazer referência 
às aulas expositivas]. Isso “G” de giz, “L”  de lousa e “S” de saliva. 
Pesquisadora: Então, as discussões realizadas  lá na Oficina [Pedagógica] não atendiam a 
realidade do professor? 
Entrevistado: Não tem como. São realidades diferentes. É outra realidade. Aqui o problema passa 
desde o uso de uma folha de papel até o  durex [fita adesiva]. Precisava usar tinta guache branca, 
então, não tinha.  Tive que por a mão no bolso e comprar. Não tem. Isso é uma realidade. 
4.14. Os formadores levavam em consideração suas opiniões, questionamentos, 
indagações? De que forma? 
Entrevistado: Eles podem até ouvir, mas a realidade dele não é a minha. A realidade deles 
enquanto professores e educadores da universidade não é igual ao professor do ensino médio. Por 
mais que o aluno do ensino médio vá para a universidade com comportamento infantil, mas a 
realidade é outra. Não dá para se comparar. É um universo diferente. É como você colocar os 
alunos do ensino médio e dar uma oficina na USP. Não dá para comparar com os alunos daqui. 
Com certeza lá [USP] o primeiro referencial, eles vão ter. Alguns materiais disponíveis, que meus 
[alunos] não têm aqui. “Ah! Mas lá na oficina na USP a gente consegue fazer a progressão 
continuada, o  construtivismo, sei lá...”. Isso porque tem vinte alunos em sala de aula. Aqui são 44 
(quarenta e quatro). Uma outra realidade. Não dá pra comparar. “Ah! A experiência lá funcionou!”. 
“É ensino médio! Por que não funciona aqui?”. Porque não é a mesma estrutura de lá [USP].  
4.15. De forma geral, como você diria que foi a sua participação no programa Educando pela 
Diferença?  Qual você diria que foi a sua principal aprendizagem no Programa? 
Entrevistado: Pra mim, foi uma questão de diversidade cultural, propiciando um conhecimento que 
não tinha. Até, então, não tinha. Um conhecimento acadêmico que não tinha. Em momento algum, 
nos cursos que fiz foi passado. Em qualquer dos cursos na formação universitária. 
4.16. Você tem algum material sobre o programa Educando pela Diferença, que pudesse 
contribuir com minha pesquisa? 
Entrevistado: Não possuo. 
4.17. Teria alguma outra informação sobre o Programa que considere importante 
acrescentar, e que não perguntei? 
Entrevistado: O que vejo é assim. Essa questão da diferença, questão racial vão muito mais além 
do que a Lei [10.639/03]. É uma questão de mudança social muito mais profunda  a  longo  prazo. 
Não é hoje. Não é amanhã. Não é a Lei.  
 
5. SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 
5.1. Você consegue identificar na sua prática pedagógica alguma mudança que seja 
resultado das ações desenvolvidas no programa Educando pela Diferença? Você acha que 
os conceitos e atividades trabalhadas no programa têm ajudado no seu trabalho em sala de 
aula? 
Entrevistado: De certa forma sim, influencia. Jamais eu posso sempre ser igual. Nesse ano, não 
posso ser a mesma pessoa, igualitariamente, de procedimentos como no ano passado e, assim, 
sucessivamente. A gente sempre vai mudando. Acho que sempre exerce influência essa 
pluralidade de conhecimento. Essa aproximação com outras pessoas, com outras idéias e outros 
conhecimentos. 
Pesquisadora: E no caso dos conceitos e atividades trabalhadas no programa ajudaram no 
seu trabalho em sala de aula? 
Entrevistado: Com certeza. 
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5.2. Na sua unidade escolar, houve integração entre as áreas do conhecimento, 
contempladas no programa Educando pela Diferença, isto é, Arte, Língua Portuguesa, 
História e Pedagogia? Se sim, de que forma isso aconteceu? (Se não houve integração, por 
quê?) 
Entrevistado: Não.  
Pesquisadora: Por que não houve essa integração? 
Entrevistado: Desde que me conheço como professor, não existe essa coisa de 
interdisciplinaridade na Educação. Isso é conversa pra boi dormir. Não existe isso. O que pode ter 
é entre uma disciplina, ou outra, porque com aquele colega me aproximo dele. Ele resolveu 
embarcar na minha viagem. Na minha disciplina, ou no meu projeto, mas no total geral não existe 
isso. Acaba, normalmente, prevalecendo o que cada um pensa em sala de aula, ou o que cada um 
acha como deve agir. Se dentro da escola, nós não somos uma interação enquanto escola. Não 
existe uma integração cultural. 
5.3. Na sua unidade escolar vocês já conseguiram realizar alguma atividade com os alunos 
relacionada à temática do programa Educando pela Diferença? Qual? Quando foi isso? 
Conte como foi?  
Entrevistado: No ano passado [2005], teve a semana do folclore. Eu estava com o projeto da 
semana do folclore, então, tinha que fazer o outro projeto [do Educando pela Diferença]. Esse 
sempre é o problema [o entrevistado faz referência à multiplicidade de projetos que devem ser 
desenvolvidos pelo professor]. Eu acabei direcionando para as questões de afrodescendência, 
inclusive visitamos o Museu Afro-Brasil. 
Pesquisadora: E como os alunos reagiram? 
Entrevistado: Bom, o próprio fato do aluno sair do próprio espaço, chamado escola, a reação é 
sempre positiva. O próprio aluno fica desgastado de sala de aula, giz e lousa. Então, quando eles 
saem para uma atividade diferenciada agem de forma diferente. 
5.4. Que representou para sua vida pessoal participar do programa Educando pela 
Diferença?  
Entrevistado:  Eu diria que em termos pessoais, começa pela forma de você se analisar e de se 
ver mais enquanto pessoa e, conseqüentemente, ver o próximo. 
5.5. De forma geral como avalia o programa Educando pela Diferença? 
Entrevistado:  Eu acho válido, mas tem que se mudar a óptica de como se quer atingir.   
Pesquisadora: Você poderia me dar um exemplo? 
Entrevistado:  Foi como falei. Enquanto não se mudar essa questão das políticas públicas, 
enquanto se colocar isso, apenas, como responsabilidade da Educação. Colocar a Educação como 
responsável por essas mudanças. A Educação que digo dentro da escola. Isso acho um erro. Não 
só esse projeto, como qualquer outro projeto que visa uma interação social.  
 
6. POSICIONAMENTOS SOBRE O TEMA: QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS 
Você já sofreu algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Como foi? 
Entrevistado: Posso me lembrar talvez seja o fato ... daquelas questões de ser pobre, e de estar 
mal vestido em algum momento. Não diria que seria só a questão racial. A questão de diferença 
social mesmo, que engloba tudo isso aí. 
Você já presenciou algum tipo de discriminação étnica, racial ou de cor? Qual? Conte como 
foi? 
Entrevistado: Já, com certeza. 
Pesquisadora: Você pode me contar como foi? 
Entrevistado: Aquela coisa de ouvir chamar o menino de preto, de negro fedido, desde a minha 
infância. Não que a gente, ainda, não presencie isso. Vi muito disso. 
 
ENCERRAMENTO 
Quero encerrar esta nossa conversa agradecendo sua atenção e colaboração. 
 
 
 
 
 


