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ROTEIRO 

 

27ª Reunião Anual da ANPEd 

 

Sugestão de Relatório do GT/GE - 2004 

 

 

 I - Identificação: 

 

 · Nome do GT : Afro-Brasileiros e Educação 

 · Nº 21 

 · Coordenador: Iolanda de Oliveira 

 

 II - Caracterização 

 

 · Nº de Membros no GT em 2004  

Participaram da 27ª Reunião 117 membros,  com predominância de sócios inscritos 

e de não sócios inscritos. 

 

 · Regularidade da Participação dos Membros 

A freqüência dos membros nas diferentes atividades foi  regular, sempre com a 

presença  bastante significativa. 

 

 · Instituições representadas no GT/GE 

As instituições representadas pelos participantes foram as seguintes:UFF, UFPA, 

UNISANTOS, UFMG,  UFMT, UNIRIO, UERJ,  FEF/S, EEC/GO,  Ação Educativa, 

PVM, UNIPLAC, FIOCRUZ, UFBA, UFFES,  SINPRO/RIO,  PUC/SP, UFMS, EU, UFC, 

SME, UNIMONTES, UNEB, UNINOVE, FCC, FF, UNESP/USP, PUC/RIO, SEEC/RJ,  

UFU-NG, UFFSC,  UNESP,  UEMG,  UNICAMP, FCP,  USF,  UFFS,  UFPE,  UFG,  

UFSCAR,  CNE,  UNISD,   

 

 III - Organização do Trabalho do GT 

O  GT contou com expressiva participação dos seus membros em todas as 

atividades programadas e desenvolvidas, das quais apenas um dos trabalhos selecionados 

não foi apresentado por motivo da ausência da sua autora.  Entretanto,  as discussões 

suscitadas pelos outros trabalhos foram muito  relevantes e oportunas. 

O trabalho encomendado, apresentado pelas pesquisadoras Regina Pahim Pinto e  

Ângela Maria Martins, A Questão Racial na Formação de Professores, atendeu plenamente 

às expectativas do GT, dando origem a uma nova proposta de trabalho encomendado, para 

a 28ª reunião, sobre  os referenciais teóricos suscitados por um experiência de inclusão dos 

estudos sobre a população negra  na formação de profissionais da educação, determinando-

se que a experiência será selecionada pelo(a) profissional convidado.   
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O minicurso, A Questão dos conceitos na pesquisa em relações raciais, foi 

ministrado pelos professores  Eliezer Batista de Oliveira  e André Augusto Pereira Brandão,  

ambos pesquisadores do Penesb/UFF,   com boa freqüência e com as abordagens 

necessárias ao cumprimento do rigor  científico na produção de conhecimentos. 

A sessão especial, Igualdade e Diversidade na Educação: possibilidades e tensões, 

apoiada e organizada com a participação do GT,  tendo a presença dos profissionais 

previstos ou seja Luis Alberto Oliveira Gonçalves, UFMG, Sarah Whitelaw, Universidade 

de Leeds e Carlos Jamil Cury, PUC/MG, contou também com  elevado número de 

membros do GT, o qual  utilizou de  questões destacadas pelos palestrantes para enriquecer 

os subsídios para a Reforma Universitária na parte que trata do  acesso e permanência de 

negros no ensino superior.  

Na sessão de pôsteres, atendendo a solicitação do GT, no ano anterior,  no sentido 

de ampliar as discussões dos pôsteres dos bolsistas do concurso Negro e Educação, além do 

espaço determinado pela ANPEd, o GT providenciou a exposição dos mesmos também no 

dia 22,  no horário de 17 às 18 horas, duplicando a oportunidade dos referidos 

pesquisadores apresentarem  seus estudos. 

De modo paralelo a esta programação, o GT participou da homenagem  prestada pela 

ANPED ao Professor Clóvis Moura, por meio da orientação e acompanhamento de 

recepcionistas durante a exposição Vida e Obra de Clóvis Moura. 

 

  

 

 IV - Relação  entre o Programado e o Realizado na 27ª RA 

A exceção de um dos trabalhos selecionados para apresentação, todas as atividades 

foram realizadas de modo satisfatório, de acordo com o programado.  Considera-se 

importante, destacar a realização da assembléia do GT, realizada no dia 22 à tarde, durante 

a qual foi feita a valiação do GT.  Ao mesmo tempo que foram salientados aspectos 

positivos,  percebeu-se  a reduzida participação dos egressos do concurso Negro Educação, 

atribuindo-se a sua ausência ao alto custo  para a participação na reunião anual da ANPED, 

além de  evidenciar-se também, a dificuldade de estudantes dos cursos de Pós-Graduação 

estrito sensu, pesquisadores da área, em participar da reunião pelo mesmo motivo. 

Foi feita pelo GT e encaminhada à Assembléia geral, proposta de isenção do 

pagamento como associado e para a participação na reunião,  para os egressos do concurso 

Negro e Educação, no primeiro ano subseqüente ao término do concurso. Os egressos do I° 

e do II° concursos poderão, segundo a  proposta elaborada, usufruir da  mesma nas duas 

próximas reuniões.  Para os mestrandos e doutorandos, propôs-se  um abatimento de 50% 

tanto na anuidade da ANPED, quanto na inscr4ição para a participação na Reunião Anual.  

Para a participação dos graduandos propôs-se isenção da taxa de inscrição na Reunião, 

considerando o interesse de  parte de alguns estudantes deste nível. 

Foi reafirmada a proposta de um mini curso sobre referenciais teóricos 

rpertinentes à questão racial na formação de professores e proposta uma 

sessão especial sobre estudos culturais com o professor Stuart Hall, 

contando-se de imediato com o apoio declarado dos seguintes GTs: 03,04, 
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12 e 14.   Considerando a grande relevância da produção do  pesquisador 

indicado, espera-se contar com o apoio de outros GTs para garantir a 

presença de referido profissional por sua notoriedade. 

Diante da exposição da representante do GT, no comitê científico, professora 

Maria Lúcia Rodrigues Muller, foi feita a proposta de mudança de área, 

sugerindo-se compor a mesma inicialmente com o GT de Sociologia e 

posteriormente com o GT Gênero, quando na próxima reunião este último 

deverá passar a GT. 

  

 

 V - Programação 2005 

Para a programação de 2005, foram feitas as seguintes propostas: 

Organização e coordenação da Sessão Especial sobre Estudos Culturais com Stuart 

Hall, com o qual o GT está providenciando contatos. 

Apresentação de trabalhos e de pôsteres 

Minicurso encomendado sobre  assunto anteriormente apresentado neste relatório 

Inclusão no GT, dos pôsteres dos bolsistas do IV concurso Negro e Educação 

Apresentação de um Trabalho encomendado 

 

 · Indicação dos ad hocs e membro do comitê científico 

Ad hocs: 

 

Petronilha Beatris Gonçalves e Silva – UFSCAR 

petronilha@power.ufscar.br 

Tel.16-33518111  e 16-33519333 

 

Regina Pahim Pinto 

rpahim@fcc.org.br 

Tel. 11-37214511 

 

Moema de Poli Teixeira 

moemadepoli@uol.com.br 

Tel. 21- 26190928  e 21- 92534707 

 

Ahyas Siss 

ahyas@yahoo.com.br 

Tel. 21-24565661  e  21-88281355 

 

André Augusto Pereira Brandão 

aapb@globo.com 

Tel. 21-96068951 

 

 

mailto:petronilha@power.ufscar.br
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Elena Vieira Souza 

ahyas@yahoo.com.br 

Tel. 21- 24565661  --  21 - 88281355 

 

 

Nilma Lino Gomes 

nilmagomes@uol.com.br 

Tel.31-99751364 

 

 

 

Delcele Mascarenhas Queiroz 

dmqueiroz@uol.com.br 

Tel.71-3410947 e 71-9919058 

Rua Elisiário S. Andrade bloco 505 E/201 STIEP  CEP41770770  Salvador – BA 

 

Ângela M. Martins 

amartins@fcc.org.br 

Tel. 11-37214511 

 

Márcia Maria de Jesus Pessanha 

marciapessanha@predialnet.com.br 

Tel. 21-27103733 

 

Como membro do comitê científico o GT  não elegeu novos membros, 

permanecendo a professora Maria Lúcia Rodrigues Muller, por motivo da mesma  ter 

apenas um ano de atuação, ficando a eleição para o próximo ano. 

 

 · Projeção de crescimento desejado, com a afiliação de novos sócios à 

ANPEd. 

Espera-se que aprovada a proposta de isenção para os egressos do concurso Negro e 

Educação no primeiro ano subseqüente ao término da edição do mesmo e redução dos 

custos para os mestrandos e doutorandos, seja aumentada a demanda de  sócios da ANPED 

e particularmente dos vinculados ao GT e conseqüentemente, o aumento de trabalhos 

encaminhados, em face ao constatado  crescimento da produção científica nesta área. 

 

 · Atividades programadas para  além da 28ªReunião, durante todo ano. 

Representação da ANPED na IV edição do concurso Negro e Educação 

Participação do Convênio a ser celebrado entre os Núcleos de Estudos Afro-

Brasileiros (Neabs) das Universidades. 

Participação no Fórum Mundial de Educação 

Organização e Realização do IV Seminário sobre Relações Raciais e Educação a ser 

promovido pelo Penesb/UFF 
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Participação na Associação de Pesquisadores Negros 

Participação nos Programas de Pós-graduação estrito sensu em Educação e em 

Políticas Sociais da UFF 

Participação nas Políticas para a promoção da população negra em educação a 

serem implementadas pelos Neabs em convênio e pela UFF 

 

 

   Iolanda de Oliveira 
 


