
GT 21 - Afro-Brasileiros e Educação 
Coordenadora: Iolanda de Oliveira 

Vice-Coordenadora:Regina Pahim Pinto 
Local: Hotel Glória – Sala Passa Quatro 

HORÁRIO / DIA 2a feira 
 

3a feira 4a feira 

08h30min / 12h30min Trabalhos  
Maria Valéria Barbosa Veríssimo
(UNESP) - Escola pública e o 
difícil diálogo coma inclusão. 
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
(SME) - A questão do negro e 
políticas públicas de educação 
multicultural: avanços e 
retrocessos. 
Ahyas Siss (UFF/Penesb) - 
Multiculturalismo, educação 
brasileira e formação de 
professores: verdade ou ilusão? 
Maria Elena Viana Souza 
(UNIRIO) - Construção da 
identidade de alunos negros e 
afrodescendentes: alguns 
aspectos. 

Trabalho Encomendado: 
Moema de Poli Teixeira 
(IBGE/UFF), Delcele 
Mascarenhas Queiroz 
(UNEB), André Augusto 
Pereira Brandão (UFF) - O 
estado da arte na pesquisa 
sobre o negro no ensino 
superior. 
 

Trabalhos 
Edmara da Costa Castro 
(UFMT) - Educação superior: 
a importância das “redes de 
apoio” na trajetória escolar 
de alunos negros 
universitários. 
Tatiane Consentino 
Rodrigues (UFSCAR) - 
Movimento negro, raça e 
política educacional. 

Trabalhos  
Cláudia Regina de Paula 
(UFF/Penes) - Trajetórias 
de homens negros no 
magistério: experiências 
narradas. 
José Augusto da Conceição 
Pereira (GENTES) - Cinco 
discursos sobre as relações 
étnico/raciais no Brasil. 
Perses Maria Canellas da 
Cunha (UFF/Pnesb) - 
Reconstruindo a memória 
de um projeto escolar para 
negros. 
Cláudia Miranda (UERJ) - 
Narrativas sobre “cotas” 
em jornais: o híbrido e o 
grotesco nos discursos de 
resistência frente à 
perspectiva 
afrodescendente de 
interculturalidade 

14h / 16h Trabalhos 
Cândida Soares da Costa 
(UFMT) - Percepções de alunos e 
professores sobre a 
discriminação racial no livro 
didático. 
Vilma Aparecida de Pinho 
(EMEB) - Relações raciais no 
cotidiano escolar:Percepções de 
professores de Educação Física 
sobre alunos negros 

Sessões Especiais 

16h / 17h Trabalhos 
Cássia Fabiane dos Santos 
(UFMT) - Cor na UFMT: perfil 
dos alunos de História, Economia 
e Direito 

Sessões Especiais 

Sessão de Encerramento 



17h / 18h Trabalhos 
Erisvaldo Pereira dos Santos 
(CEULMG) - A  educação e as 
religiões de matriz africana: 
motivos da intolerância 

Sessão de Pôsteres 
Suely Dulce de Castilho 
(PUC/SP) - Comunidade 
quilombola mata cavalo: 
aspectos sócio culturais e 
educacionais. 
Isabele Pires Santos (UESB) - 
Capoeira e construção da 
identidade étnico cultural na 
escola. 
Mariza de Paula Assis 
(UERJ) - A questão racial na 
formação dos professores na 
perspectiva dos docentes da 
UERJ. 
Ângela Maria Parreiras 
Ramos (UNIRIO) - Espelho, 
espelho meu! 
Willian Silva de Paula 
(UFMT) - Alunos negros, 
egressos do CEFET – Cuiabá 
e o seu espaço no mercado de 
trabalho. 
Vanda Lúcia Sá Gonçalves 
(UFMT) - O racismo e o 
desempenho escolar de alunos 
negros. 
Elaine Martins da Silva 
(UFMT) - Negros na UFMT: 
uma análise dos alunos dos 
cursos de Química, Física e 
Matemática. 
Dircenara dos Santos Sanger 
(UFMT) - Iniciativas negras 
para negros em cenário 
alemão. 
Lori Hack de Jesus (UFMT) - 
As desigualdades nos 
contextos educacionais  

 

18h / 19h30min Minicurso 
Marly de Jesus Silveira (UFG) - 
A formação de profissionais da 
educação para a diversidade 

Minicurso 
Marly de Jesus Silveira 
(UFG) - A formação de 
profissionais da educação 
para a diversidade 

Minicurso 
Marly de Jesus Silveira 
(UFG) - A formação de 
profissionais da educação 
para a diversidade 

19h /20h Lançamentos Lançamentos Atividades Culturais 
20h / 22h Atividade ANPEd/CLACSO Atividade ANPEd/CLACSO  
20h Atividades Culturais Atividades Culturais 
20h30min  Sessão Conversas 

 
Reunião Pós-Graduandos 
 
Reunião de Associações 

Sessão Conversas 
 
Reunião de Associações 

Assembléia 

 


