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Introdução: Com a promulgação da Lei 10639/03 que regulamenta o ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo da educação Básica (BRASIL, 2003)
a escola passa a ser considerada espaço privilegiado para formação da cidadania
pautada nas relações étnico-raciais. Essa medida reconhece a escola como promotora
da valorização dos diferentes sujeitos que compõem o povo brasileiro. Segundo Leite e
Filho (2013) a educação antirracista exige que educadores (as) e educandos (as)
disponham de informações e conhecimentos estratégicos para um melhor
entendimento do processo de formação do povo brasileiro, racismo, História da África
e das trajetórias dos movimentos sociais negros. Objetivo: Compreender que
embasamento teórico tem sustentado os projetos sobre a temática racial nas escolas na
perspectiva da construção e reconstrução das identidades negras e como esse processo,
atua sobre a consciência dos mecanismos de discriminação, presentes em seu
cotidiano. Metodologia: Trata-se de um levantamento de dados a partir de uma
pesquisa de campo, quantitativo-descritivo. Fizeram parte da pesquisa 57 (cinquenta e
sete) gestores (as) e professores (as) em um universo de pesquisa de 57 (cinquenta e
sete) escolas da rede estadual da região Vale do Aço. Para a consecução dos objetivos,
utilizou-se questionário, entrevistas, e diário de campo. Os questionários aplicados
específicos aos sujeitos dessa amostra, continham perguntas fechadas e abertas, no
formato de formulário, e foram preenchidos por todos os participantes
presencialmente, recolhidos logo em seguida. Participaram da fase de entrevistas e
diário de campo apenas 3 (três) escolas. Resultados: Houve a participação de 57
(cinquenta e sete) profissionais sendo que, todos participaram por meio de questionário
de pesquisa, mas, foram selecionados apenas 1 (uma) escola de cada cidade da região
metropolitana do Vale do Aço (Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo) para a fase de
entrevistas e diário de campo, e tem-se os seguintes resultados: 94% dos sujeitos já
tiveram acesso ao conteúdo da Lei 10.639/03; o estudo das Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs- Parecer 03/2004) para educação das relações étnico-raciais e ensino
de História e Cultura afro-brasileira e Africana foi realizado por 85% dos(as)
participantes; 96% já desenvolveu algum trabalho sobre a temática étnico-racial” e
ainda assim, após 14 anos há escolas (4%) que não trabalham a História e a Cultura
Africana e Afro-Brasileira, ou ainda começaram a trabalhar há menos de cinco anos.
Outra abordagem feita pelos sujeitos a partir das respostas aos questionários é a
existência de dificuldade em se trabalhar a temática dentro de sala de aula, tanto pela
falta de preparo dos profissionais quanto o fato de alguns não possuírem o devido
conhecimento em relação às diretrizes e bases que orientam o trabalho das escolas no
trato da questão étnico-racial. Conclusão: O trabalho com a educação das relações
étnico-raciais e ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana ainda se
constitui um desafio para o trabalho dos (as) educadores (as), assim como o combate
ao racismo e às práticas discriminatórias em sala de aula e suas repercussões na
construção de identidades.
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