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Introdução: O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento e tem como
foco um estudo sobre as ações relativas às questões étnico raciais produzidas no
âmbito das escolas estaduais dos municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga e
Timóteo, localizados na Região Metropolitana do Vale do Aço. O critério de escolha
dos referidos municípios são o fato de possuírem um maior número de escolas
estaduais. Relatar suas experiências, expectativas, conquistas pode ser uma forma de
pensar como as práticas refletem a representação sobre o racismo, preconceito e
discriminação presentes no cotidiano, bem como a concepção do que significa uma
educação antirracista. Objetivo: Investigar quais atividades são desenvolvidas sobre a
temática racial e quais têm sido os efeitos dessas ações nas relações ali estabelecidas.
E, nessa direção, investigar ainda, que embasamento teórico tem sustentado tais
práticas e como esses processos atuam sobre a consciência dos mecanismos de
discriminação, presentes no interior das escolas. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica e de campo do tipo quantitativo-descritivo. Será utilizado como
instrumento um questionário, com questões, dissertativas e objetivas, referentes  às
questões da pesquisa e o diário de campo. Os dados coletados serão analisados a partir
da bibliografia estudada.   A base empírica do estudo será composta por diretores/as,
pedagogos/as, professores/as das escolas estaduais que desenvolvem projetos
específicos relativos à temática racial, inclusive na semana da Consciência Negra.
Resultados: Possibilitar uma reflexão sobre as práticas realizadas no interior das
escolas pesquisadas sobre a questão racial, bem como a percepção do que significa
uma educação antirracista. Espera-se que as  práticas produzidas nas escolas sejam
fundamentadas teoricamente para que os sujeitos envolvidos se sintam cada vez mais
encorajados a  assumirem um atitude aberta de combate ao racismo. Como a pesquisa
está ainda em andamento, o que temos são referências já estudadas, questionários já
aplicados para análise, cujos resultados  parciais serão apresentados. Conclusão: Essa
pesquisa poderá contribuir para que os sujeitos ali envolvidos, gestores, professores e
estudantes negros e não negros, ao dialogarem sobre suas práticas, reflitam sobre o que
fundamenta teoricamente suas ações e se sintam cada vez mais encorajados a
assumirem uma atitude aberta de combate ao racismo e a discriminação.
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