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Introdução: A Oficina de Trabalho sobre a implementação da Lei n. 10.639/2003,
realizada em novembro de 2007, organizada pela representação da UNESCO no Brasil
e pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (MEC/Secad)
constatou que tal a legislação ainda é desconhecida e consequentemente não
implementada devidamente no âmbito das escolas. As ações têm sido pontuais,
esporádicas e voltadas apenas para as questões interpessoais na maior parte das vezes.
De outro modo, a ação sistematizada do Ministério da Educação, Secretarias Estaduais
e Municipais ainda se apresentam tímidas em seus efeitos. Objetivo: Possibilitar a
implementação da Lei 10.639/03 e seus desdobramentos em escolas públicas na região
do Vale do Aço; diagnosticar conhecimentos prévios sobre legislação, políticas e
práticas promotoras da equidade racial; sensibilizar educadores(as) quanto às
desigualdades raciais no Brasil; sensibilizar professores(as) quanto à hierarquização de
raça no âmbito da Educação Básica Metodologia: Este estudo se caracteriza como uma
pesquisa-ação, pois está voltado para a transformação de uma realidade. A
pesquisa-ação tem um objetivo prático, que é a solução de um problema, por meio de
propostas concretas gestadas de forma participativa e, um objetivo de conhecimento,
que é a produção de conhecimento propriamente dito. Para a consecução dos objetivos
estabelecidos nesta proposta serão utilizados, na fase de investigação, técnica de
observação, recursos de análise documental e questionário. Na fase de construção da
proposta de trabalho e de ações utilizaremos recursos de intervenção psicossocial,
fundamentados nas Oficinas de Dinâmica de Grupo de Afonso (2006) Resultados:
Temos, até o momento, o resultado de uma sondagem, visando atender ao objetivo de
diagnosticar os conhecimentos prévios dos professores sobre a lei. O que se verificou é
que, no universo de 33 professores e gestores, 52% tem ciência da existência de tal
ordenamento; 42% declararam desconhecer e 6% não respondeu. No entanto, são 55%
os que não realizam qualquer atividade, na escola, relacionada às relações
étnico-raciais. Realidade propícia à intervenção proposta neste trabalho. O que
permitiu a programação dos encontros de nivelamento e sensibilização que se
seguiram. Até o momento foram quatro encontros. Conclusão: O projeto ainda está em
fase de execução
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