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OS AFRO-DESCENDENTES E OUTRAS MINORIAS NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 
BRASILEIROS: DIVERSIDADE, PRESENÇA, IMAGEM E ABORDAGENS. Carolina da Silva 
Ferreira, Silvia Generali da Costa (orient.) (UFRGS). 

O objetivo geral do projeto é realizar um levantamento dos artigos publicados nas principais revistas de 
Administração de Empresas, conceito A Capes, bem como nos principais congressos de estudos em Administração 
no Brasil, nos últimos dez anos, cuja abordagem, tema central ou periférico esteja relacionado às minorias. Além do 
objetivo geral, pretende-se identificar as principais abordagens e objetivos dos trabalhos publicados; a imagem 
transmitida e o papel ocupado pelas minorias nos referidos trabalhos e discutir as metodologias de estudo no 
contexto organizacional. O levantamento realizado ocorre em três fases: a primeira, de ordem quantitativa, foi um 
levantamento do universo da pesquisa, contabilizando-se o número de artigos contidos nas publicações e anais de 
interesse; na segunda, serão selecionados os artigos conforme o objetivo geral; na terceira, serão revisadas as 
metodologias e tratamento do tema nos textos. Como resultado da primeira fase, foram contabilizados 6.218 textos. 
Os textos foram separados por área temática, permitindo uma verificação de onde preferencialmente ocorrem estudos 
sobre as minorias dentro da Administração. A fase atual, de seleção dos artigos, já permite observar a preponderância 
de estudos sobre gênero, com poucos artigos sobre afro-descendentes e outras minorias. Após a revisão detalhada dos 
textos e de seus enfoques será possível fazer inferências sobre a forma com que é tratada a questão das minorias no 
âmbito da Administração. A importância dessa pesquisa reside na sua contribuição para a percepção de que esses 
temas são de alguma forma, negligenciados nos estudos em Administração e precisam ser temas de reflexão. Além 
disso, pretende trazer à luz elementos que auxiliem no entendimento da relação entre o foco dos estudos 
organizacionais e as políticas e práticas organizacionais e os valores sociais vigentes. A partir dos resultados obtidos 
nesse trabalho, temos também o impulso para novos estudos relacionados ao tema. (BIC). 

160 




