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Introdução: O projeto realiza um trabalho com os docentes e gestores da Educação
Básica de uma escola estadual de Coronel Fabriciano, no sentido de avaliar a
efetividade de implementação da Lei 10.639/2003, a qual estabelece a obrigatoriedade
do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas
do país. A pesquisa busca identificar a influência da autodeclaração de cor dos
professores nas práticas pedagógicas. Diversas pesquisas indicam que a existência de
parâmetros curriculares nacionais e de leis na área representam um avanço
significativo, porém não garantem uma implementação efetiva.  Objetivo: Possibilitar
a implementação da Lei 10.639/03 e seus desdobramentos em uma escola pública de
Coronel Fabriciano. 
Identificar a influência da autodeclaração de cor dos professores e gestores nas práticas
pedagógicas e na compreensão étnico-racial dos alunos.
 Metodologia: Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa-ação, a qual busca a
transformação de uma realidade. Na fase de investigação, utilizam-se a técnica de
observação, recursos de análise documental e questionário. Na fase de construção da
proposta, utilizam-se recursos de intervenção psicossocial, com fundamento nas
Oficinas de Dinâmica de Grupo, para sensibilização e capacitação dos 35 (trinta e
cinco) docentes e 05 (cinco) gestores.  Resultados: A pesquisa está em andamento;
assim investiga-se a influência da autodeclaração de cor dos profissionais nas práticas
pedagógicas, na formação e na compreensão étnico-racial por parte dos alunos. As
intervenções são relevantes no sentido de capacitar professores e gestores a contribuir
para o processo de valorização da identidade e do tornar-se negro subjetiva e
coletivamente. Indica-se que a escola é um ambiente propício ao conhecimento e
convivência com as diversidades, porém as diferenças raciais e sociais são
hierarquizadas e transformadas em desigualdades em muitos casos. Percebe-se que o
silêncio sobre as questões raciais, os conteúdos dos livros didáticos e posturas
preconceituosas legitimam a discriminação racial. Objetiva-se, ao final do projeto, a
produção de materiais didáticos e paradidáticos, tais como: cartilhas, vídeo,
rádio-novela, blog e jogos pedagógicos a fim de possibilitar a implementação efetiva
da lei, bem como fornecer subsídios às práticas educacionais.  Conclusão: Assim,
aponta-se a necessidade de medidas de assessoria no âmbito escolar, à educação para
as relações raciais, uma vez que a lei se torna um direito por meio de práticas
inclusivas e concretas, as quais são necessárias para a valorização da história e da
cultura afro-brasileira e africana nas escolas.
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