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Introdução: O presente trabalho de caráter bibliográfico analisa  experiências
publicadas sobre a implementação da lei da lei 10.369/03 em  diferentes espaços
escolares  da Educação Básica  na sociedade brasileira desde a sua promulgação, no
âmbito dos processos, formativo inicial e continuado dos/as professores/as  para
educação das relações raciais. A análise busca  subsidiar  teoricamente as experiências 
empíricas    em andamento  em uma   escola  do Vale do Aço/MG realizadas pelos
professores membros  do NEAB. Objetivo: Analisar as experiências desenvolvidas
junto aos alunos de  escolas  brasileiras  no que diz respeito às questões que  envolvem 
relações étnico raciais, a educação e cultura africana  e afrodescendente, tomando-o
como referencia à analise das experiências que vem sendo desenvolvidas nas escola
em questão Metodologia: As atividades propostas pelo projeto de pesquisa ação, 
tomam por referência as publicações relativas  à implementação apresentando-se  
como suporte teórico às análises feitas dos resultados parciais  junto  aos professores
da escola. Foram realizados 4 encontros presenciais e preenchidos 2 questionários que
retratam o perfil do grupo e as  demandas iniciais apresentadas.  Resultados: Os
resultados, ainda parciais,  revelam que muito ainda precisa ser feito no interior dos
espaços escolares no que diz respeito  às atividades diretamente relacionadas às 
questões étnico raciais e a aplicação da lei   10.639/03em seus desdobramentos. 
Destaca-se entretanto, que  a sensibilização do grupo para a questão abordada está
entre os  principais aspectos para  que resultados promissores  possam efetivamente ser
uma realidade. Esta sensibilização pode ser percebida nos encontros e nas demandas
apresentadas, demonstrando envolvimento senão de todos, de grande parcela  do
grupo.  Também  as propostas concretas gestadas de forma participativa, e o trabalho
desenvolvido tem demonstrado até aqui que  a educação como direito social que inclua
principalmente o direito à diferença pode ser efetivamente uma realidade conquistada
na escola  pesquisada. Conclusão: O trabalho será concluído em 2015.
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