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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo mapear os grupos de pesquisa e suas produções na temática das relações étnico-raciais, bem como verificar como o tema está sendo

debatido e sua possível influência na formação dos futuros profissionais dos cursos de Pedagogia e/ou Faculdades de Educação de instituições públicas Federais do Estado de

Minas Gerais. Partindo dessa análise, verificaremos como a temática é abordada e sua possível influência na formação dos futuros profissionais do curso de Pedagogia e/ou

Faculdade de Educação. A pesquisa identificou os grupos de pesquisa na base de dados do CNPq que versam sobre o tema no intuito de estudarmos a atuação e produção dos

pesquisadores, assim como suas atividades de pesquisa e extensão. Através da identificação dos docentes, que atuam no curso de pedagogia presencial, de oito universidades

(Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Alfenas, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal de Viçosa, Universidade

Federal de Uberlândia, Universidade Federal de São João Del Rey, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Juiz de Fora), avaliamos que o tema ainda é

pouco abordado nas trajetórias de pesquisa. Em alguns casos, notamos a inexistência de Grupos e Núcleos de estudo sobre o assunto pesquisado. Todavia, destacamos a

presença dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) na UFJF e na UFOP, o Programa de Pós-graduação em gênero e Diversidade (UFOP) e o Programa de

Ações Afirmativas (UFMG) que promovem discussões fundamentais na formação e na capacitação de educadores na temática étnico-racial. Acreditamos que o tratamento

pedagógico e as pesquisas nesse tema são fundamentais para a compreensão das desigualdades e cultura brasileira, assim como para formação ética e cidadã dos professores. 
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