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Introdução: Este trabalho é resultado de uma pesquisa de Iniciação Científica,
realizada no período compreendido entre março de 2015 e fevereiro de 2016. Está
pautado na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica e Sociologia da Infância,
evidenciando-se que as crianças devem ser reconhecidas como sujeitos sociais e de
direitos, por meio de uma escuta de suas múltiplas vozes. Também revela a escassez de
estudos sobre as relações raciais na infância, de forma a contribuir para que as próprias
crianças registrem as suas vivências, enquanto participantes de uma pesquisa
científica.  Objetivo: Investigar como as crianças da Educação Básica se autodeclaram
em relação à cor e à raça; identificar as diferenças apontadas entre ambos os termos
e	oportunizar um espaço para reflexão sobre as relações raciais.  Metodologia: Os
participantes foram o total de 37 crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de
uma escola pública de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Este estudo é do tipo
descritivo e exploratório. Para isso, foram utilizados desenhos e grupos focais como
instrumentos, analisados conforme a técnica de Análise de Conteúdo. Para a confecção
dos desenhos, utilizou-se um conjunto de doze gizes de cera, que representam
diferentes cores de pele. Formaram-se seis grupos focais, divididos por escolaridade, a
fim de oportunizar um tempo-espaço para reflexão sobre o processo de constituição da
própria identidade étnico-racial. Resultados: Os resultados revelam um amplo
conhecimento e uso do vocabulário racial pelas crianças, sendo que a maioria delas
considera os vocábulos “cor” e “raça” como sinônimos e evocaram o termo “cor” com
maior familiaridade. Além disso, observou-se rejeição aos atributos físicos do grupo
negro e a preferência em adotar termos referentes ao fenótipo branco, como a cor da
pele clara e os cabelos lisos. Foram relatadas vivências negativas por crianças negras
em relação ao tema, o que influencia na constituição de sua autoimagem. Ao escutar as
vozes das crianças, foi possível compreender que se apropriam de significados
sócio-históricos e culturais construídos sobre cor e raça ao longo do tempo. 
Conclusão: Tal discussão buscou contribuir para romper com o paradigma de
desvalorização da infância e do silenciamento sobre as questões raciais, o que constitui
um avanço nas áreas das ciências humanas e sociais. Assim, é essencial que se
desenvolvam novas pesquisas para promover uma educação pautada na valorização da
diversidade. 
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