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Ao Conselho Universitário

Assunto: Proposta de concessão de título Doutor  CausaHonoris

Senhores Conselheiros,

1. Em atendimento ao item III do Art. 65 do Regimento Geral da UFABC, indico para apreciação
deste Conselho Universitário a proposta de concessão de título Doutor  Causa a Profa.Honoris
Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, conforme sugestão do Núcleo de Estudos Africanos
e Afro-Brasileiros (NEAB) da Universidade Federal do ABC.

2. A candidata à homenagem é detentora de outros títulos que reconhecem a sua extensa
contribuição aos estudos étnico-raciais e, particularmente, à luta por uma educação antirracista.
Atuando no espaço acadêmico por várias décadas, Petronilha produziu diversos estudos e
pesquisas fundamentais sobre relações raciais, diversidade no contexto educacional, questões
étnico-raciais e formação de professores, ações afirmativas, práticas culturais, entre outros.
Nesse sentido, não seria exagero dizer que ela é uma das responsáveis pela legitimidade da
temática étnico-racial nos estudos e nas políticas públicas educacionais no país a partir dos
anos 2000. Afirma-se isso, tanto por conta de sua intensa atividade acadêmica quanto por sua
participação no Conselho Federal de Educação (CNE) e em outros órgãos estatais
responsáveis pelas políticas públicas na área.

3. No contexto dessa significativa produção teórico-prática, destaca-se a relatoria do Parecer
CNE/CP 3/2005, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,
instrumento decisivo no processo de implementação da Lei n. 10.639/2003, cujo texto obriga o
ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares. Petronilha, a partir deste trabalho, ajudou a
estabelecer os referenciais metodológicos para a aplicação da referida lei nos espaços
escolares, contribuindo para transformar, sobretudo, os cursos da área de educação das
universidades públicas em polos de reflexão sobre práticas racistas e antirracistas nos espaços
escolares.



4. Ademais, a extensa obra da autora foi pioneira na introdução de conceitos como
africanidades e educação antirracista e anticolonial na agenda das pesquisas dos programas
de pós-Graduação em Educação no país a partir dos anos 1990. Aliando como poucas pessoas
o compromisso ético-político de construção de uma sociedade mais justa e sem preconceitos
com um rigor acadêmico e científico na produção de seus trabalhos, a autora consolidou-se
como uma referência obrigatória no campo dos estudos sobre relações étnico-raciais. Nesse
sentido, conferir o título de Doutora Honoris Causa à Professora Petronilha Beatriz Gonçalves e
Silva não é apenas reconhecer os seus méritos acadêmicos e sua capacidade de incentivar
políticas públicas, mas é também destacar o comprometimento da UFABC com as pautas
antirracistas e democratizadoras da educação e, portanto, fortalecer o seu projeto institucional
como uma universidade inclusiva e atenta às demandas da sociedade brasileira.

5. Considerando a documentação apresentada e a relevância da atuação da Profa. Dra.
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva em favor dos estudos étnico-raciais e da luta por uma
educação antirracista, ratifico a proposta encaminhada pelo Núcleo de Estudos Africanos e
Afro-Brasileiros (NEAB) de concessão de título Doutor Honoris Causa à homenageada e
submeto à apreciação do Conselho Universitário.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 10/03/2021 17:32)
DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)
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