
AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA ENTRE
ALUNOS(AS) DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO:

UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Lucas Mendes BATISTA (Unileste)

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 este termo é utilizado como sinônimo para raça. Um de nossos aportes teóricos foi
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 étnico-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. Neste sentido foi 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: 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 étnico-raciais proferidos por candidatos/as a programa de
ação afirmativa”. Ao ir a campo, foi aplicado questionários aos respondentes (83) com
terminologias distintas (cor; cor/raça e raça); os dados empíricos foram categorizados,
transformados em índices e novamente interpretados pelo autor através da
fundamentação teórica da literatura vigente. Resultados: Em comparação com pesquisa
similar realizada por Edmar José da Rocha em São Paulo, 2005; nessa pesquisa, os
resultados auferidos mais se aproximam que se afastam. Logo, os resultados indicam
que crianças e adolescentes usam menos termos raciais, mas com capacidade
equivalente a de adultos responderem sobre sua pertença racial. Conclusão:
Entendemos que é necessário a continuidade na investigação dessa temática, inclusive
pesquisando as mudanças ocorridas pela institucionalização da lei 10.639/03, relativa à
obrigatoriedade da inclusão da história e cultura da África, e afro-brasileira na
educação básica e da lei 11.645/08 que acrescenta a obrigatoriedade da temática
indígena no currículo.
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