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Fazendo inicialmente considerações sobre a conferência de abertura, a coordenação 

deste GT percebeu que significativo número dos seus participantes, discordou da  escolha 

do convidado que por não ter  vivido o processo de construção deste espaço, não deu conta 

do tema determinado, sendo que havia vários  intelectuais brasileiros que o fariam com 

propriedade. 

Tratando-se das atividades específicas do GT, salienta-se que o mesmo recebeu para 

esta reunião, aceitos para avaliação 31 trabalhos e 12 pôsteres, dos quais foram 

selecionados para apresentação, 14  resultados de pesquisas e 8 pôsteres. Entre os trabalhos 

10 foram considerados  excedentes.   

As atividades foram desenvolvidas de acordo com a programação prevista, sendo 

que, na apresentação de trabalhos, otimizou-se o tempo, ao acordar com os participantes 

que as discussões se fizessem  após a apresentação de dois trabalhos, o que possibilitou , no 

último dia, a apresentação de um dos trabalhos excedentes, cujo autor esteve presente 

durante toda a 28ª reunião. O trabalho excedente apresentado foi a pesquisa intitulada: 

Racismo discursivo na mídia:  pesquisas brasileiras e movimento social,  cujo autor é o Dr. 

Paulo Vinicius Baptista da Silva UFPR/PUC-SP. 

 O trabalho encomendado sob o título O estado da arte na pesquisa sobre o negro no 

ensino superior, foi apresentado pelas professoras Doutoras Delcele Mascarenhas Queiroz e 

Moema de Poli Teixeira, dando grandes contribuições para situar o público presente sobre 

as pesquisas já realizadas sobre a questão, bem como para esclarecer aspectos relativos a 

metodologia de pesquisa a nível macro.  Em decorrência do que foi apresentado pelas 

convidadas, o GT sugeriu a realização de censos étnicos raciais, nas universidades 

brasileiras, sob a coordenação do GT, recomendando-se para isto, um contato com o fórum 

de Reitores, a fim de viabilizar o proposto. 

 O mini-curso, encomendado sob o título: A Formação de Profissionais da Educação 

para a Diversidade, foi ministrado pela professora Drª. Marly de Jesus Silveira, com a 

participação da profª Drª Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que como membro do 



Conselho Nacional de Educação e relatora da Diretrizes Curriculares para a educação 

étnico racial, deu a sua contribuição para o enriquecimento do mini-curso, bem como para  

o aprimoramento das atividades do GT de modo geral. 

 A sessão especial do GT, intitulada: Estudos Culturais, Educação Escolar,  prevista 

para a tarde do  dia 18, realizou-se com a presença de todos os convidados ou seja Profª Drª 

Maria Lúcia Wortman -- UFRGS, Angel Pino -- UNICAMP e Ana Canen -- UFRJ sob a 

coordenação da Profª Drª Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva -- UFSCAR/CNE. 

 Na mesma data, no horário da Sessão Conversas, o GT reuniu-se com a presença da 

Presidente da ANPED profª Drª Betânia Ramalho e da Profª Drª Marita Palmeira, também 

membro da Diretoria da Associação, para tratar de assunto relativo aos egressos do 

concurso Negro e Educação. Participaram desta conversa representantes da Ação Educativa 

Profª Vera Masagão Ribeiro e Ana Lúcia Silva Souza, bem como a Presidente da 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, (ABPN) Profª Drª Nilma Lino Gomes, 

também como membro do GT. 

 Após exposições sobre a situação dos egressos do concurso, em relação a 

necessidade de garantir a sua participação na ANPED, particularmente no GT Afro-

Brasileiros e Educação como  espaço de formação continuada, e em decorrência do 

protocolo de intenções, assinado pela ANPED/Secad, decidiu-se organizar uma comissão 

com representantes da ANPED/ABPN/Ação Educativa, para elaboração de um projeto de 

formação continuada de egressos do concurso, a ser encaminhado a Secad.  

Foram designadas para compor a comissão: de parte da ANPED: Iolanda de 

Oliveira (então coordenadora do GT Afro-Brasileiros e Educação) e Marita Palmeira; de 

parte da ABPN, Nilma Lino Gomes e Moisés Santana; pela Ação Educativa a professora 

Vera Masagão Ribeiro.. Posteriormente, em conseqüência da eleição do prof. Dr. Ahyas 

Siss como coordenador do respectivo GT, o mesmo foi incluído na comissão. A inclusão da 

ABPN, se deu, por motivo da pretensão de estabelecer a relação do GT com os Núcleos de 

Estudos Afro-Brasileiros, (Neabs) tendo a referida Associação como mediadora. Entretanto, 

verificando posteriormente que a articulação com os Neabs, elevaria os custos do projeto 

para além do possível financiamento de parte da Secad, decidiu-se que o GT, fará a 

articulação direta com os pesquisadores da Área para viabilizar o projeto. Entretanto, 



considerando que a ANPED abre espaço para as discussões sobre a  população negra e a 

educação, considerou-se indispensável manter a articulação ANPED/ABPN. 

 Terminada a 28ª reunião, como ex coordenadora do GT, elaborei duas alternativas 

de projetos a serem encaminhados à Secad.  Ambas foram analisadas por todos os 

componentes da comissão, destacando-se as contribuições da ABPN,  para  reformulações  

que foram realizadas, precedendo o envio  das duas propostas para a Diretoria da ANPED, 

por meio da sua presidente.(propostas em anexo). 

 No dia 19, 4ª feira, encerrada a apresentação dos trabalhos pela manhã, foi 

realizada na parte da tarde a Assembléia do GT, tendo como pauta: Projeto Secad, eleição 

da nova coordenação, sub coordenação e comitê científico e programação da 29ª reunião. 

 Foi feita a exposição do ocorrido na sessão conversas do dia anterior, porque 

alguns membros do GT não estiveram presentes `mesma, ausência provocada pela troca de 

espaço de realização do encontro. 

 Realizada a eleição dos componentes do GT para os próximos dois anos, 

foram eleitos os seguintes membros: 

Coordenador do GT --Prof. Dr. Ahyas Siss – UGF/UNIRIO  --  ahyas siss@yahoo.com.br  

Sub coordenadora – Proª Drª.Maria Lúcia Rodrigues Müller – UFMT – 

mullerlu@terra.com.br 

Comité científico: Profª Drª Delcele Mascarenhas Queiroz – UNEB ( 1ª indicação) – 

dmqueiroz@uol.com.br 

        Profª Drª Marly de Jesus Silveira  -- UFG (2ª indicação)—

calmay@terra.com.br 

                              Profª Drª. Ana Célia da Silva ---  UNEB(3ª indicação) – 

pacs@terra.com.br 

Os nomes indicados para o comitê científico, foram listados na ordem de preferência do GT 

Para ad hoc são indicados os seguintes nomes: 

Drª Ângela Maria Martins – FCC – angelamartins@fcc.org.br 

Drª Maria Elena Vieira Souza --  UNIRIO – mevsouza@yahoo.com.br 

Drª Nilma Lino Gomes – UFMG – nilmagomes@uol.com.br 

Drª Margareth Martins – UFF  --  margarethmartins@uol.com.br 

Drª Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva – UFSCAR  -- petronilha@power.ufscar.br 



Drª Marly de Jesus Silveira – UFG  --  calmay@terra.com.br 

Drª Ana Célia da Silva – UNEB – pacs@terra.com.br 

Drª Moema de Poli Teixeira – IBGE/UFF – moemadepoli@uol.com.br 

Drª Regina Paim Pinto – FCC – rpahim@fcc.org.br 

Drª Márcia Maria de Jesus Pessanha – UFF – marciapessanha@predialnet.com.br 

Dr. Paulo Vinicius Baptista da Silva – UFPR/PUCSP – paulosilva@ufpr.br 

Drª Iolanda de Oliveira – UFF –  iolanda.eustaquio@globo.com 

Drª Maria Lúcia Rodrigues Müller  --  UFMT – mullerlu@terra.com.br 

Drª Ana Canen – UFRJ  --  acanen@globo.com 

Drª Marita Plameira --  UNEB  - -  maritapalmeira@yahoo.com.br  

Dr. Luiz Alberto Oliveira Gonçalves --  UFMG – laog@fae.ufmg.br 

                    Sobre a programação para a 29ª reunião, fez-se opção por mini-curso 

encomendado,  tendo sido indicados a princípio os seguintes temas: Religiões Africanas  e 

conceitos(multiculturalismo, interculturalismo, raça, etnia, afrodescendência...), sendo  

mais escolhida a primeira opção com indicação do nome da professora Maria de Lourdes 

Siqueira   --  UFBA para ministrar as aulas sobre o tema.  Em segundo lugar foi indicado o 

nome do  prof. Dr.  Erisvaldo P. dos Santos  -- UNILEST/ MG  e em seguida o professor 

José Flávio dos Santos – UERJ.  Conhecendo-se entretanto, apenas, a respeitável produção 

da 1ª e do 3º indicados, sobre o conteúdo do curso solicitado, cabe a esta coordenação, 

averiguar se a produção acadêmica do segundo indicado, corresponde ao perfil  dos 

convidados da ANPED para ministrar o mini – curso. 

                 Para uma sessão especial foram propostos os seguintes temas: Transformações 

das relações étnico-raciais no Brasil e suas  implicações com a Lei 10639/03 e suas 

diretrizes e Valores civilizatórios e saberes africanos.  Foi vencedora a 2ª proposta, com a 

indicação dos seguintes nomes: Kabengele Munanga e Carlos Moore.. 

                O GT omitiu-se com relação a proposta de trabalho encomendado, o que poderá 

ser decidido pelo  coordenador do GT. 

                Durante a assembléia, o público presente,  solicitou que seja revisto o local para 

exposição dos pôsteres, julgando-se que o local atual  prejudica a apresentação do material 

exposto. 

mailto:acanen@globo.com
mailto:laog@fae.ufmg.br


                Considerando-se que os assuntos tratados no GT e  que as principais ocorrências 

foram registradas, encaminhamos  o presente relatório para  a Associação promotora do 

evento em questão, anexando os projetos encaminhados à Diretoria da Associação, com 

vistas a concretização do protocolo assinado ANPED/Secad. 

            Iolanda de Oliveira – coordenadora em exercício na 28ª reunião  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 


