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Este resumo enfoca o resultado de uma pesquisa desenvolvida em uma das 
escolas públicas municipais de Caicó/RN. Tendo como base a problemática: “Quais 
as melhores formas de se trabalhar com o racismo entre pares na introdução da 
Lei 10.639/03 nas escolas da rede pública municipal de Caicó?” foram traçados os 
seguintes  objetivos:  a)identificar  as  melhores  formas  de  desenvolver  a  Lei 
10.639/03 e b)compreender quais os conhecimentos adquiridos pelos alunos e 
professores da escola sobre o racismo entre pares, isto é, entre as crianças. O estudo 
caracteriza-se como uma pesquisa-ação tanto em relação à abordagem qualitativa 
quanto ao procedimento metodológico. A metodologia consistiu em observação, 
registro, filmagem, fotografia durante a realização dos procedimentos pedagógicos, 
tais como: debate com os professores sobre as formas de se trabalhar com a Lei 
10.639/03 dentro e fora da sala de aula; e oficinas com os alunos do 8º e 9º 
anos nas quais eles produziram cartazes relacionados ao racismo entre pares  
na escola. Ao todo foram três  oficinas: um  grupo para produzir uma paródia; 
outro para construir um poema, e outro para elaborar um cartaz com imagens e 
frases antirracistas. Os dados coletados apontam para a seguinte constatação: os 
alunos e professores da escola pesquisada precisam trabalhar a Lei 10.639/03, 
conhecendo as práticas que podem ser utilizadas a fim de diminuir o racismo entre 
os pares. Existem professores que nem sabem da existência desta lei. Por isso, os 
conteúdos trabalhados ficam restritos somente ao livro didático, e os alunos só 
conhecem a tradicional história da escravidão dos negros africanos. 
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