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Objetivo: Analisar a aplicação da lei 10639/03 no Vale do Aço e a forma  como as
escolas  têm lidado com a questão da diferença/ inclusão. Contribuir para a melhor
aplicação da lei na região onde atua o UnilesteMG, oferecendo materiais de trabalho,
oficinas, mini-cursos e grupos de estudo. Metodologia: A pesquisa será desenvolvida
em duas frentes. De um lado, será feita a análise de documentos e textos pedagógicos
das escolas, além do material disponível para a utilização em sala de aula, como livros
didáticos e paradidáticos. De outro lado, será observado como as questões africanas e
afro-brasileiras têm sido trabalhadas em sala de aula, através de entrevistas com
diretores, bibliotecários, pedagogos e professores de Português e História. Nesta
segunda frente, foram visitadas nove escolas do Vale do Aço: uma privada, uma
municipal e uma estadual, respectivamente nos municípios de Ipatinga, Coronel
Fabriciano e Timóteo. Resultados: Nas escola visitadas, foram entrevistadas 72
pessoas e já foram digitadas todas as respostas obtidas. O trabalho encontra-se,
atualmente, na fase de interpretação dos dados. Com base nesse material,  pretende-se
apresentar uma análise preliminar da pesquisa, com a nova distribuição das tarefas
entre os pesquisadores remanescentes do grupo e as causas das dificuldades e dos
avanços encontrados até agora. Paralelamente, será feita a análise dos livros didáticos
de História e Português adotados nas escolas pesquisadas, em relação à abordagem da
cultura afro-brasileira. Os participante do grupo também farão um relato de algumas
experiências interessantes ocorridas durante as visitas e as formas variadas  como
foram recebidos  em cada espaço escolar, dos contatos com diretores, equipe
pedagógica e professores, bem como das diferentes formas com que a lei 10639/03
vem sendo aplicada nas três cidades pesquisadas no Vale do Aço. Conclusão: Para
finalizar, será apresentada uma projeção de como deverá ser feita à apresentação às
escolas participantes, com um relato da análise dos resultados e das sugestões e
propostas que serão oferecidas, com vistas à melhor aplicação da lei 10 639/03 na
região do Vale do Aço. 
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