
 

 

Relatório da 36ª. Reunião Nacional 

Grupo de Trabalho – GT 21 

 

1 – Identificação 

GT 21 – Educação e Relações Étnico-Raciais 

Coordenação – gestão 2011-2013 

Nilma Lino Gomes  - coordenadora 

Paulo Vinícius Baptista da Silva – vice-coordenador 

 

2 – Caracterização  

a) Participantes – 101 pesquisadores(as) 

b) Instituições Representadas:  39 instituições de todas as cinco regiões do país. 

UFMG, UFPR, UFF, UFRN,UFSCAR, UNEB, UERJ, UFRJ, UFOP, UFMT, UFMS, UFSC, 

UCD, UFG, ULBRA, UCDB, UFPA, UNILAB, FCC, IFG, Secretaria Municipal de Educação 

de Goiânia, PUC/RJ, USP, UNICHAPECÓ,UNICAMP,  SME de Salvador, UEG, UFGD, 

UFBA, UNIRIO, UFJP, UFPE, PUC/RS, UESC, UESB, UFAM,  UNISINO, UFES, UFJF 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado (não inserir a programação do GT,  

constante nos anais da 36ª. RN) 

 

a) Sessões Especiais 

As sessões especiais promovidas pelo GT 21 em articulação com os outros GTs da 

Subárea foram bem sucedidas, com participação de todos os convidados e membros da 

Anped. 

 

b) Trabalhos Encomendados 

O trabalho encomendado teve a presença do Prof. Dr. Gersem Baniwa, da UFAM. A 

discussão foi profícua. Tivemos a participação de pesquisadores dos mais diversos GTs 

localizados em diferentes subáreas. Além de fortalecer o tema da educação escolar 

indígena no GT, o trabalho encomendado possibilitou a troca entre pesquisadores de 

outras temáticas e áreas, fortalecendo a dimensão étnico-racial proposta pelo Grupo de 

Trabalho. 

 

c) Comunicações Orais 

O GT contou com a presença de todos os pesquisadores e pesquisadoras que enviaram 

trabalhos. Não houve ausências. A qualidade dos trabalhos apresentados foi destacada 

como um ponto positivo na avaliação do GT. 

 

d) Minicurso 

O mini-curso foi muito bem avaliado. A discussão das mídias e relações étnico-raciais 

proposta pelo professor Dr. Valter Filé (UFRRJ) foi considerada atual e inédita dentre os 

trabalhos já privilegiados pelo GT e abriu novas perspectivas de pesquisa. 

 

 

4 – Composição do GT para 2014/2015– Eleição no GT 

 

5.1 coordenação 



Foram eleitos para a nova coordenação os professores: Prof. Dr. Erisvaldo Pereira dos Santos 

(UFOP/ coordenador) e Profa. Dra. Candida Soares da Costa (UFMT – vice-coordenadora) 

 

5.2 adhcs 

O GT permaneceu com a mesma lista de pareceristas adhocs. 

 

5.3 Comitê Científico 

O comitê científico sofreu uma inversão entre titulares e suplentes, de acordo com deliberação da 

assembleia do GT. 

Titular : Prof. Dr. José Licínio Backes (UCDB ) 

1ª – Suplente: Profa. Dra. Wilma Baia Coelho (UNILAB) 

2ª – Suplente: Profa. Dra. Mailsa Passos (UERJ) 

 

Durante a assembleia do GT a proposta de extensão do mandato do atual comitê científico por 

um ano, até a reunião de 2015, foi aprovada em votação, por ampla maioria e por contraste entre 

os presentes.  

O Prof. Licínio relatou as mudanças nos procedimentos referentes a trabalhos indicados para 

publicação na Revista Brasileiras de Educação (RBE). Relatou também a dinâmica de avaliação 

e o trabalho conjunto com primeira suplente em função do número de trabalhos inscritos.  

Informou que o número de 40 trabalhos inscritos coloca o GT pouco acima da média dos 

diversos que o GT da ANPED. Informou que os trabalhos são avaliados por um parecerista ad 

hoc do GT e um representante do Comitê Científico de fora do GT e que tivemos 12 trabalhos 

com dois sim, 4 com um sim e um sim com restrições, dos quais dois foram selecionados para 

apresentação e dois ficaram como excedentes.  

Foi colocada em discussão a qualidade dos pareceres e a necessidade de que os ad hoc do GT 

façam pareceres detalhados que subsidiem o trabalho do comitê científico. Foi relatado que 

foram enviadas à coordenação duas reclamações de qualidade dos pareceres relativos a trabalhos 

não aprovados, mas que as mesmas não se concretizaram em recurso. A plenária sugeriu que na 

próxima reunião da ANPED seja realizada reunião dos pareceristas ad hoc para discussão sobre 

os pareceres e questões pertinentes à avaliação dos trabalhos. 

 

5 – Avaliação da Reunião 

 

A 36ª Reunião Anual foi considerada significativa por todos. Destaca-se que dessa vez o GT 

conseguiu uma sala maior que comportou todos os pesquisadores(as), com boa iluminação e 

ventilação. Essa demanda foi recorrentemente solicitada à diretoria e, nesse momento, 

concretizada. É importante salientar a abertura da diretoria da Anped ao diálogo com GT 21 e as 

providências para, dentro dos limites da Associação, atender as nossas demandas. 

 

7.1 Avaliação da 36ª RN 

De um modo geral, a infra-estrutura do campus Samambaia da UFG foi avaliada positivamente. 

O deslocamento do hotel ao campus foi apontado como um dos pontos negativos, bem como a 

pouca estrutura de vários hotéis para comportar um evento tão grande quanto a Anped. 

 

7.2 Avaliação do GT – resultado da eleição para nova coordenação 

O GT realizou assembléia interna  para eleição da nova coordenação. A votação foi realizada 

obtendo os seguintes resultados: Profa. Petronilha B. G. Silva e Prof. José Eustáquio Brito 22 

votos; Prof. Erisvaldo P. Santos e Cândida S. Costa 26 votos, abstenções 5.  

 

Foram aprovadas as moções sobre: 1) Apoio à lutas de professores da educação básica. 2) Apoio 

a luta dos quilombolas e indígenas contra a PEC 215. 3) Apoio à inclusão da educação para as 

relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, promoção da 

igualdade racial e enfrentamento ao racismo em todos os programas e ações do Ministério da 

Educação (Portaria Normativa N. 21/2013 MEC). 4) Repúdio ao uso de materiais de ensino 



padronizados no ensino fundamental pelas redes de ensino, em particular de Rio de janeiro e 

Salvador.  

 

Sessão de pôsteres no GT: anos anteriores a apresentação de pôsters no interior GT não obteve 

bons resultados. Este ano decidiu-se ela somente pela apresentação na sessão coletiva. 

 

 

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 37ª RN 

 

6.1  Programação para 2015 

 
Minicurso: foi aprovado o tema de mini-curso “Trabalho com banco de dados na educação”, com os 

nomes a serem consultados Hustana Vargas (UFF) e Josafá Moreira da Cunha (UFPR). 

 

Trabalho encomendado:  

Debate sobre interculturalidade, (não se definiu o título do trabalho, só o tema) com a indicação de uma 

professora que discute o tema a partir da relação Estados Unidos e África do Sul; indicou-se que 

houvesse também a presença de uma abordagem indígena. Como o financiamento cobre apenas uma 

pessoa indicou-se Rosa Helena Dias da Silva ou Adir  Nascimento. 

 

Sessões especiais: as propostas mais votadas foram:  

1) Produção de conhecimento na pós-graduação e docência e novos atores sociais: negros, indígenas, 

LGBT. Nomes propostos: José Jorge de Carvalho (UNB) e Fulvia Rosemberg (FCC).  

2) Outros temas e nomes votados: As políticas de diversidade e singularidade na educação (Sabrina 

Moehleke; Tatiane Consentino);  

3)Atuação do CONNEABs sobre a Lei 10.639/03 (Moisés Santana e Wilma Baía Coelho). 

 

Exposição de artes plásticas do GT 21: 

Aprovada proposição de retomada da proposta de exposição apresentada pelo Prof. Carlos 

Roberto (UFRRJ) 

 

 

6.2  Sugestões para 37ª RN 
 

 

7 – Informes  


