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RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa-ação realizado na Comunidade do Alto São 

Sebastião, localizada na Regional (02) em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes- PE, 

foi viabilizado a partir de ações integradas do PET – Programa de Educação Tutorial / 

Politicas Púbicas e Ações Afirmativas UFRPE e o Instituto de Apoio ao 

Desenvolvimento e Inclusão Social - IADIS. Aborda a temática central de 

reconhecimento e empoderamento étnico. Como as condições sociais de um 

determinado grupo étnico influência na construção da identidade de crianças em sua 

singularidade?  A falta de valorização da identidade negra, mestiça, indígena que 

compõem a sociedade, brasileira, em particular na Comunidade do Alto São Sebastião 

em Cavaleiro, reforça a violência, racismo. Com objetivo de propor uma reflexão 

através de atividades lúdicas voltadas para problemática da identidade afro-brasileira; 

Mediar saberes pertinentes aos temas de racismo, violência, uso de drogas, violência 

doméstica, direitos da criança e adolescentes; Fazer analise críticas com as crianças 

para começar um processo de identificação étnica. Trata-se de uma pesquisa-ação 

contendo um estudo descritivo, com o enfoque qualitativo. Ao analisar os resultados 
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obtidos ao fim de cada encontro e oficinas, mediados por um tema chave relacionado à 

etnicidade, racismo, violência e drogas, o feedback foi o desconhecimento das crianças 

da cultura afro brasileira, a quebra de paradigmas e racismo de si próprio.  

 

PALAVRAS CHAVE: Crianças; Identidade; Racismo. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Este trabalho realizado na Comunidade do Alto São Sebastião, com as crianças 

que participam das atividades do “Projeto Vida” que é um espaço doado por uma 

moradora a senhora Fátima Maria da Silva, para voluntários realizar trabalhos sociais 

voltados para as crianças que residem na comunidade, localizada na Regional (02) em 

Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes- PE. Aborda a temática central o não 

reconhecimento racial e a falta de empoderamento étnico-racial das crianças do Alto São 

Sebastião. 

A falta de reconhecimento e valorização da identidade negra que compõem a 

sociedade, brasileira, em particular na Comunidade pesquisada, pelo olhar das crianças.  

A pesquisa mostra as fragilidades do meio em que estas crianças estão inseridas, o não 

empoderamento de sua cor, à representação social sobre raça herdada do colonizador, a 

discriminação nas escolas, onde as mesmas mencionam, que, por ter cabelos crespos e a 

cor da pele escura (negra), são consideradas “feias”, estereótipos  esses,  ditado por um 

padrão imposto pela sociedade onde o ‘’ FEIO ou LINDO” está associado nesse contexto 

a ‘COR’  diante dessa problemática é importante uma dialética que buscam compreender  

os fatores psicossociais do Racismo no Brasil, em particular com as crianças do Alto São 

Sebastião. “O racismo, que como relação de dominação, tem sua origem na criação de 

estereótipos e descriminações negativas de um grupo social sobre outro” (CAMPOS, 

1996, P, 93). 

A escola é um grande reprodutor do racismo, percebe-se que desde os primeiros 

anos escolares, os discentes negros são marcados pela discriminação. “Ocorre no 

cotidiano da educação um racismo factual sistêmico que acarreta consequências graves 

na vida das crianças negras”. (SANTOS, 2001, P. 110).  É um reforço ao preconceito que 

é a atitude de se julgar uma pessoa com base nas características reais ou imaginarias de 
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seu grupo.  Que vem acompanhado pela discriminação que é o tratamento injusto de 

pessoas devido ao fato de pertencerem a um determinado grupo.  

“É no contexto grupal que nos identificamos com o outro e é nele também que nos 
diferenciamos deste, e assim construímos nossa identidade, sendo o grupo 
condição para sua manutenção ou metamorfose. ” (CAMPOS, 1996 ,P. 32). 
 

 
2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia  

 

Trata-se de uma pesquisa-ação, com o enfoque qualitativo. Segundo Metring 

(2009, p. 61), a pesquisa descritiva visa essencialmente, descrever características de 

determinadas populações. Sendo assim, esse estudo teve como propósito detalhar os 

problemas relacionados ao objeto de estudo, analisando em profundidade na realidade 

pesquisada.  

Segundo Elliot (1997, p 17) “A pesquisa-ação é um processo que se modifica 

continuamente em espirais de reflexão e ação”. Os procedimentos metodológicos foram: 

A) Diagnostico etnográfico da comunidade com entrevistas e rodas de diálogos com as 

crianças para identificar os temas de mais relevância no processo de conscientização de 

identidade. B) Formular estratégias de ação e integração atuando por meio de oficinas, 

fóruns de debates, cine debates e atividades lúdicas diversas que contemplaram o objeto 

de estudo para discussão.  

Quanto à utilização da abordagem quantitativa, tem por objetivo nesta pesquisa, 

trabalhar as informações de forma numérica, quantificando os dados coletados através da 

técnica de coleta de dados com a aplicação de questionário na amostragem de 50% das 

crianças, retirada do universo de 60 crianças cadastrados no “Projeto Vida”, no município 

de Jaboatão dos Guararapes-PE. De acordo com Falcão e Régnier (2000, p. 232), 

 

A quantificação abrange um conjunto de procedimentos, técnicas e algoritmos 

destinados a auxiliar o pesquisador a extrair de seus dados subsídios para 

responder à(s) pergunta(s) que o mesmo estabeleceu como objetivo(s) de seu 

trabalho. 

 

2.2  Resultado Parcial e Discussão 
 



      
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

       

A apresentação parcial e a análise dos dados desta pesquisa estão apresentadas 

aqui de maneira a permitir a compreensão de como ocorre à negação da cor (etnia) das 

crianças do Alto São Sebastião? Para a coleta de dados, aplicou-se um questionário com 

a amostra de 50% crianças cadastradas no “Projeto Vida”, no município de Jaboatão dos 

Guararapes (n=30), possibilitando encontrar os seguintes dados: 

Constata-se o mito da democracia racial no Brasil, propagando as relações entre o 

colonizador e os povos indígenas e africanos eram harmoniosas, inviabilizando as 

políticas de ações afirmativas, advindo este pensamento com o clássico “Casa Grande e 

Senzala” de Gilberto Freire. (RIBEIRO 2014). As respostas das crianças entrevistadas 

afirma que o racismo é algo presente em suas vidas. Dados demonstra que 97% das 

crianças afirmam saber o que é racismo enquanto 3% afirmam não saber, quando 

perguntadas se Já sofreram alguma vez racismo 82% afirmaram que sim, 17% que não, 

provando que o racismo é um fator estruturante da sociedade brasileira. 

As crianças da Comunidade do Alto São Sebastião são vítimas do preconceito e 

discriminação, infelizmente começa muitas vezes na escola, local onde deveria ser o 

início formal de uma construção étnica e empoderamento de saberes multiculturais das 

raízes e grupos étnicos que formaram a cultura brasileira. Por outro lado dados 

demonstram que o local onde as crianças negras sofrem mais discriminação é a escola, 

com 85% das respostas destacando a escola como um ambiente de vulnerabilidade no 

que tange o racismo. 

Santos (2001) afirma que, 

 

“A familiaridade com a dinâmica da escola permite perceber a existência de um 

tratamento diferenciado e mais afetivo dirigido às crianças brancas. Isso é 

bastante perceptível quando analisado o comportamento não-verbal que ocorre 

nas intenções professor/aluno branco, caracterizadas pelo natural contato físico 

acompanhado de beijos, de abraços e de toques. Isso é bastante visível no horário 

da saída, quando os pais começam a chegar e pegar seus filhos. Observando o 

término de um dia de aula, foi possível contabilizar um número três vezes maior de 

crianças brancas sendo beijadas pelas professoras em comparação às crianças 

negras: dez crianças brancas para três negras.”( SANTOS,2001,P 110).  

 

Em todo o mundo, segundo diversos estudos e pesquisas realizados, 6,84% de 
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negros e 43,80% de afrodescendentes sofreu alguma forma de preconceito durante a 

vida, sendo o autor, geralmente, um membro de sua própria escola. Com a Lei no 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, art.26-A. “Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. 

Uma estratégia de resgate e valorização de identidade negra no Brasil, porém, na 

prática pouco é vivenciado pelos estudantes brasileiros. apenas 2% dos entrevistados 

sabem o que é cultura afro-brasileira e 98% não sabem, dos mesmo 98% relatam nunca 

terem estudado na escola formal sobre esse tema que esta legitimado pela lei.  Em 10 de 

dezembro de 2008 a lei 11.465 altera a lei 10.639, que estabelece incluir no currículo 

oficial a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”. 

Para entender a institucionalização do racismo e a falta de empoderamento étnico 

na cultura nacional, resquícios das teorias do branqueamento e eugenia bastante 

difundidas por Oliveira Viana em meados do século XIX e XX com a obra “A Evolução do 

povo Brasileiro”, ao perguntar às crianças qual é sua cor, 75% das crianças entrevistadas 

afirmam que sua cor é morena, mesmo com fenótipos negros não se reconhecem como 

negras, é uma reprodução das representações sociais, a criança não é apenas produto de 

determinações sociais nem produtor independente, pois as representações são sempre 

construções contextualizadas, resultados das condições em que surgem e circulam, ou 

seja, a partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem e das formas de 

comunicação onde circulam (SPINK, 1993). A mídia é um reprodutor destas 

representações simbólicas advindas do colonizador reforçando a eugenia no cotidiano 

das crianças, mesmo negras negam sua cor por falta de empoderamento étnico-racial da 

população brasileira, desenvolvendo mecanismos de defesa contra o racismo, não se 

reconhecer como negras camufla inconscientemente as discriminações sofridas pelas 

mesmas. Para entendermos melhor, considerando Bourdieu (2011), percebe-se desta 

forma, que este conceito possui como base a ideia de que o sujeito articula-se e se 

constrói sobre um sistema socialmente constituído de disposições estruturadas e 

estruturantes que são adquiridas através de uma aprendizagem duplamente composta, 

pois, implícita e explicita ao mesmo tempo, e dela são geradas práticas individuais e 

esquemas de percepção, pensamento e ação. 
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O reconhecimento dos indivíduos ou grupos em sua identidade étnica é um fator 

para descontruir a institucionalização do racismo no Brasil. Elemento estruturante da 

sociedade brasileira composta por uma elite dominante de homens brancos, um 

patriarcado, tornando-se o racismo o sustentáculo do capitalismo. Hall define etnia “pelas 

características culturais- língua, religião, costumes, tradição, sentimento de lugar que são 

partilhados por um povo” (HALL, 2015). No Brasil a diversidade étnica pela construção 

histórica é marcada pela exploração e trabalho escravo, entretanto em sua memória 

coletiva, não tem um reconhecimento de identidade étnica-racial tornando-se refém da 

história dos exploradores colonizadores. 

“... No Brasil não se assume que as desigualdades sociais 

tem um fundamento racial, que influi de maneira decisiva nas 

variações encontradas nos indicadores relativos à renda, à 

educação e a saúde da população brasileira” (SILVÉRIO, 2002). 

 

É vivenciado um racismo nivelado, o brasileiro diferente do americano não assume 

o racismo, não se aceita como racistas pela diversidade étnica do país, algo bem 

implantado para manter a elite nas relações de poder desde a colonização até a 

atualidade. Segundo Florestan Fernandes: “Uma espécie de preconceito reativo: 

preconceito de ter preconceito”. Entretanto os estigmas, preconceito e discriminação 

sobre raça persistem na sociedade brasileira, aumentando a vulnerabilidade social, danos 

psicológicos causados pelo racismo, neste contexto faz necessário um diálogo 

interdisciplinar entre os saberes multiprofissionais, reforçando as práticas 

socioeducativas, corroborando no âmbito das políticas públicas e ações afirmativas 

(RIBEIRO,2014). 

 

3. CONCLUSÃO 

Educação transcende os muros da escola, está fortemente arraigada a vida do 

indivíduo, a aprendizagem deve nortear temas reflexivos, sobretudo manter 

constantemente, e, em forma massificada o diálogo sobre a temática “racismo”, discutindo 

de forma clara a essência do tema em suas diversas formas de manifestações, 

descontruindo ideias cristalizadas, rompendo paradigmas, desenvolvendo um olhar 
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holístico de docentes e discentes, desprendendo-os de preconceitos raciais e quaisquer 

outros. Empoderando-os de identidade pessoal e cultural, transformando-os em 

indivíduos autônomos e livre para fazer suas escolhas ancorada em uma educação 

transdisciplinar, livres de amarras discriminatórias, estereótipos.  

O projeto realizado na comunidade Alto São Sebastião, foi possível ter uma prática 

construtivista na perspectiva de mediar saberes sobre etnicidade, identidade e cultura, 

reduzindo danos sociais causados pela vulnerabilidade do meio em que se encontram. As 

políticas públicas de ações afirmativas são essenciais para transformar o conhecimento 

em práticas efetivas promovendo a igualdade e combatendo o preconceito, garantido o 

princípio de equidade. 
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