
1 

 

 
 

 

 

ASSUNTO: PARECER SOBRE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À 2ª ETAPA DO PROCESSO 

SELETIVO DO MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 PS 2017 – Edital 005/2016 

INTERESSADA: VALKIRIA RUFINO DOS SANTOS – Inscrição nº 134 

 

 

A candidata VALKIRIA RUFINO DOS SANTOS, candidata declarada cotista, interpõe recurso ao 

Resultado da segunda etapa do processo seletivo solicita à Banca Examinadora “reconsiderar a 

recusa do Projeto intitulado: Os afrodescendentes e a educação: por um currículo etnicorracial”. A 

candidata apresenta os seguintes motivos para contestar, argumentar e fundamentar a interposição 

do recurso: 

 

a) “[..] essa temática está atualmente em voga, tanto é, que foi sancionada a Lei  10.369/03 que 

propõe inserir conteúdos sobre Educação para as Relações Étnico Raciais nos PCNs a fim de 

induzir a quebra do silêncio a cerca da população da etnia africana e afro-brasileira na 

formação do povo brasileiro”. 

b) “A linha de pesquisa adotada pelo projeto supracitado contempla exatamente os estudos 

referentes a sociais, culturais, econômicos, políticos e principalmente a relação entre 

EDUCAÇÃO BÁSICA, direitos humanos, ETNIA, IDENTIDADE, e INCLUSÃO. Foi 

redigido e formatado dentro das especificações do edital”. (Grifos originais). 

c) “Outra razão à aprovação do projeto é a proposta do PPGEEB cujo objetivo é qualificar 

profissionais atuantes no Ensino Fundamental com ênfase na aprendizagem, na avaliação e 

demais aspectos constitutivos do sistema escolar”. 

d)  “O projeto em questão pretende viabilizar inovadora proposta por meio da tecnologia da 

informação digital visto que fomentar novas fontes de divulgação não é tarefa fácil e, 

ademais serviria inegavelmente aos anseios inclusive do Ministério Público de Goiás que no 

Jornal O Popular do dia 28/06/16, p. 16, traz nota divulgando um Ofício Circular a todos 

promotores ligados à Educação e Cidadania sugerindo força-tarefa para fiscalizar a 

aplicação das leis que regulamentam as aulas de história africana e culturas afro-brasileiras” 

através dos Centros de Apoio Operacional da Educação e dos Direitos Humanos”. 
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e) “De acordo com o Edital nº 005/2016 o intuito é preparar profissionais para a pesquisa 

aplicada à escola de Educação Básica, a fim de que possam construir uma reflexão crítica, 

pautando-se em sua prática profissional e, consequentemente, contribuindo com ações e 

produtos educacionais que visem a impactar o sistema educacional no qual estão inseridos’” 

(Grifos originais). 

f) “Neste sentido, avoco a Resolução CONSUNI 07/2015, onde 20% das vagas estão 

reservadas para pretos, pardos e indígenas que visa o atendimento da política de ação 

afirmativa na Pós-Graduação. Uma vez que a temática do projeto não selecionado é 

exatamente a proposta do referido edital, torna-se contraditório a não seleção do mesmo”. 

g) “Se após a revisão e análise dos argumentos deste recurso, a Banca Examinadora ainda 

julgar e optar pelo quesito não selecionado, por favor, relacione os erros contidos para que 

eu possa em um futuro próximo ter melhor percepção das propostas contidas no respectivo 

Edital de Seleção e a devida aprovação no certame”. 

h) “Por derradeiro suplico que a Banca Examinadora que não coadune com esse silêncio sobre 

a temática relacionada aos afrodescendentes e não permitam que os alunos do Ensino 

Fundamental percam a oportunidade de conhecer a Literatura e as implicações da Educação 

referente às Relações Étnico Raciais de matriz africana, não os prive de tal abstração 

cognitiva, afinal segundo Sacristan os conteúdos curriculares vem sempre de agentes 

exteriores ao sistema escolar”.  

 

Diante do exposto, as considerações da Banca Examinadora sobre os argumentos da 

candidata Valkiria Rufino dos Santos são as seguintes: 

   

a) Sim, a temática é importante e ganhou maior visibilidade desde a promulgação da Lei nº 

10.639/03 e da Lei nº 11.645/08 que alteram a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. No curto período do PPGEEB já foram 

defendidas com sucesso, quatro dissertações relacionadas à Educação para as Relações 

Étnico Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira. Embora uma temática significativa e 

atual seja um critério importante, não garante sozinha, a imediata aprovação na seleção 

deste programa de pós-graduação, conforme veremos adiante. A candidata afirma que a 

Lei nº 10.639/03 modifica os PCNs, indicando desconhecimento do tema que ela se 

propõe pesquisar. 

b) De fato, o projeto da candidata se inclui na linha de pesquisa PRÁTICAS ESCOLARES 

E APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO e se encontra de acordo com as especificações 
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do Edital nº005/2016 deste programa. Contudo, isso também não garante por si só a 

seleção do projeto que não apresentou uma fundamentação teórica substancial sobre o 

tema, bem como diversos erros na nomenclatura das leis que tratam da educação e do 

tema proposto. 

c) O terceiro argumento da interessada revela-se insustentável diante de 354 candidatos que 

se inscreveram inicialmente para este processo de seleção. Sim, o PPGEEB tem por 

“qualificar profissionais atuantes no Ensino Fundamental com ênfase na aprendizagem, 

na avaliação e demais aspectos constitutivos do sistema escolar”, mas com a grande 

demanda dos profissionais de educação básica, é preciso estabelecer critérios seletivos 

para o ingresso neste programa de pós-graduação e, assim, nem todos os candidatos, 

obviamente, serão selecionados ou aprovados. 

d) Nem sempre a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na 

educação é garantia de uma metodologia ou proposta inovadora de educação, 

principalmente, quando o pesquisador não possui domínio teórico e metodológico da 

pesquisa. A candidata não explicita, em seu projeto, por exemplo, como serão analisados 

os dados empíricos da pesquisa.  Ela também não indica ou especifica o campo da 

pesquisa, quais os alunos e escola(s) serão pesquisados, quais as séries. Desse modo, a 

proposta inovadora corre sério risco de não se concretizar. 

e) O quinto argumento da interessada também se revela insustentável do mesmo modo que 

o seu terceiro argumento. O PPGEEB procura, de fato, “preparar esses profissionais para 

a pesquisa aplicada à escola de Educação Básica, a fim de que possam construir sua 

reflexão crítica, pautando-se em sua prática profissional e, consequentemente, 

contribuindo com ações e produtos educacionais que visem a impactar o sistema escolar 

no qual estão envolvidos”, mas isso não é argumento para que não haja a reprovação de 

muitos desses profissionais que se candidatam ao processo seletivo de ingresso neste 

programa. 

f) A aplicação do critério das cotas, obedecendo a Resolução CONSUNI nº 007/2015, é 

realizada na última etapa do processo seletivo, garantindo o preenchimento de 20% das 

vagas disponíveis para os candidatos que foram aprovados em todas as etapas anteriores. 

Para corroborar nosso argumento, destacamos dois trechos da Resolução: 

– “(...) que a admissão de discentes para os cursos de pós-graduação deve, sem prejuízo 

da qualidade acadêmica e científica (grifo nosso), atender ao mandamento estatutário 

da democratização da educação no que se refere à igualdade de oportunidade de acesso e 

condição para a permanência – e com a socialização de seus benefícios;” Ou seja, o 

projeto de pesquisa do candidato deve apresentar qualidade acadêmica e científica, não 
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sendo automática a sua seleção para a etapa seguinte.  

– “(...) Na hipótese de não haver candidatos pretos, pardos ou indígenas aprovados em 

número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão 

revertidas para a ampla concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos 

aprovados observada a ordem de classificação.” Novamente, a resolução afirma que os 

candidatos devem passar pelo processo de seleção a fim de serem aprovados para as 

vagas reservadas. 

Além disso, a Resolução refere-se a reserva de vagas para candidatos, e não à temática 

pesquisada. Portanto, não há a contradição apontada pela candidata. 

g) Conforme solicitação da candidata, apresentamos as falhas do projeto:  

 – Não há um objeto de pesquisa bem delimitado, pois a candidata quer elaborar uma 

proposta mínima de currículo que envolva diversas disciplinas e campos de saber. Desse 

modo, um orientador não conseguiria orientar com segurança um trabalho que propõe 

pesquisar a maioria das disciplinas do currículo escolar. Nem a candidata conseguiria no 

prazo adequado do mestrado executar projeto de tal envergadura, sob a pena de 

apresentar uma pesquisa muito superficial e sem relevância, porque o projeto não 

procura conhecer em profundidade uma ou duas áreas (disciplinas) do saber. Ou seja, o 

projeto necessita de um recorte mais verticalizado e exequível.  

 – A candidata afirma na página 2 de seu projeto que “o problema está justamente na 

ausência, ou no silêncio na literatura quanto as contribuições dos povos negros africanos 

e seus descendentes, a negação silenciosa respaldada na legislação, a falta de 

documentação ou textos que analisem mais do que a visão econômica de uma dada 

realidade como a que foi a marginalização dos pós escravatura e suas consequências”. 

Essa afirmação e a ausência de uma fundamentação teórica substancial demonstra o 

desconhecimento da candidata sobre a produção científica e editorial sobre o tema desde 

a promulgação da Lei nº 10.639/03. Autores conhecidos como Petronila Silva, Nilma 

Lina Gomes, Eliane Cavalleiro, Carlos Moore, Anderson Oliva etc. ou clássicos como 

Abdias do Nascimento, Florestan Fernandes, Munanga não são sequer citados (Esse 

último autor aparece na bibliografia, mas não foi citado ou discutido no corpo do 

projeto). A pesquisadora deveria mapear e problematizar essa literatura acadêmica, em 

vez de negar sua existência.  

 – Ausência de definição da(s) escola(s), dos sujeitos pesquisados, da metodologia de 

análise dos dados empíricos.  

h) A banca entende que não está relegando as culturas afro-brasileiras ao silêncio e à 

invisibilidade nem está privando nenhum aluno do Ensino Fundamental de conhecer a 
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literatura referente às relações étnico-raciais ou de desenvolver qualquer abstração 

cognitiva por selecionar ou não um projeto em um processo seletivo para ingresso neste 

mestrado profissional. 

 

Diante do exposto, a coordenação do PPGEEB /CEPAE/ UFG INDEFERE a solicitação da 

requerente. 

 

 

Goiânia, 22 de novembro de 2016. 

 

Profa. Dra. Gene Maria Vieira Lyra-Silva 

Coordenação do PPGEEB/CEPAE/UFG 


