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Introdução: O presente trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica,
com recorte histórico apreendendo o racismo como construção social, investigando
termos que integram o campo das relações raciais, mais especificamente os conceitos
de “raça”; “racialismo”; “racismo” e, em particular, no caso do Brasil, o termo “cor”,
pois esse termo é utilizado como sinônimo para raça. Um de nossos aportes teóricos
serão os estudos da Sociologia da Infância, segundo a qual a criança é um ator social,
legítimo de direitos, que também produz sentidos. A revisão de literatura também
abarca estudos que tratam da identificação etnico-racial de crianças e adolescentes.
Objetivo: O projeto tem como objetivo geral apreender o padrão de auto-declaração de
cor/raça entre crianças e adolescentes. Nesse sentido será necessário verificar se o
padrão de auto-declaração de cor/raça de crianças e adolescentes diverge do padrão de
adultos, e se diverge conforme os termos empregados na questão (cor, raça, cor/raça).
Metodologia: Primeiramente, recorreu-se aos estudos realizados pelo Núcleo de
Estudos de Raça, Gênero e Idade (NEGRI) do Programa de Estudos Pós-Graduados
em Psicologia Social da PUC-SP, particularmente os trabalhos “Auto-declaração de
cor e/ou raça entre alunos (as) paulistanos (as) do ensino fundamental e médio: um
estudo exploratório” e, “Discursos etnico-raciais proferidos por candidatos/as a
programa de ação afirmativa”. Feito o fichamento dessas obras, partiu-se para um
levantamento bibliográfico, a partir do ano de 2005, em bases de dados científicos,
levando-se em consideração os seguintes descritores: auto-declaração, classificação
racial, identificação étnico-racial, cor/raça, racismo, racialismo, criança negra,
adolescente negro, educação e ações afirmativas. Resultados: Como ainda não
partimos para o campo empírico, o que ora apresentamos são os dados da revisão de
literatura, que servirão como referência para as nossas análises, pois o presente
trabalho quer também comparar os seus resultados com aqueles obtidos em uma
pesquisa similar que aconteceu na cidade de São Paulo, no ano de 2005. Aquele estudo
identificou que crianças e adolescentes apresentaram capacidade equivalente à maneira
de adultos de operar a classificação racial quando lhes foram apresentadas as cinco
categorias de cor/raça: branca, preta, amarela, parda e indígena, aos moldes das
pesquisas do IBGE através da Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios 1976 e
Pesquisa Mensal de Emprego 1998. Aquelas crianças e adolescentes manifestaram
capacidades análogas a de adultos ao declararem sua pertença racial, no entanto,
apresentaram também menor uso de vocábulo racial, evocando termos que mais se
aproximam aos do censo demográfico utilizado pelo IBGE. Aquele estudo evidenciou
que crianças e adolescentes apresentam, como os adultos, a capacidade de
operacionalizar seu pertencimento racial, questionando, assim, a prática, que tem sido
comum, de atribuir aos pais ou outros responsáveis, o direito de declarar por seus
filhos, a cor/raça deles, ou seja a primazia da hetero-identificação, em detrimento a
auto-declaração. Conclusão: Essa pesquisa bibliográfica serviu para iniciar a imersão
do pesquisador no grande campo de estudo das relações raciais brasileiras. É um
campo que possibilita uma diversidade de olhares e que por isso mesmo incita o
estudioso estar atento ao seu problema de pesquisa, aos seus objetivos e sua
perspectiva teórica.
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