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Resumo: O bullying racial traz sérios danos a quem sofre, podendo leva-las a
desenvolver ansiedade, depressão, problemas de saúde ou cometer suicídio.
Entretanto, quando tratado de forma leve e de maneira a conscientizar todos os
envolvidos, pode contribuir para um ambiente acolhedor, com pessoas conscientes
de suas ações, respeitando as diferenças, capazes de conviverem em harmonia e
até salvar vidas. O projeto foi executado em forma de monólogo cantado e falado. O
objetivo foi discutir inclusão racial como ferramenta de redução do bullying sobre cor
e raça. Foram discutidos assuntos como a cultura negra e sua relevância para o
Brasil. O projeto foi realizado no Instituto Federal de Roraima, Campus Novo Paraíso
e no município de Rorainópolis; atendendo cerca de 700 pessoas. A divulgação das
atividades foi realizada por meio de cartazes, placas e redes sociais. A avaliação do
projeto ocorreu através de questionário, preenchido pelas pessoas que assistiram as
apresentações. Os resultados dos questionários serviram para mensurar a
satisfação dos participantes e, buscar alternativas para melhoria na aplicação
dessas ideias em próximos anos. Várias adequações foram realizadas na proposta
inicial, sendo uma delas a inserção de um voluntário que cantasse para tornar o
projeto mais dinâmico. Ao fim de cada etapa, percebeu-se que alguns participantes
interagiram com os seus colegas sem levar em consideração sua cor ou raça. Já
outros, afastaram-se do local de apresentação, indicando a não familiaridade sobre
o assunto e evidenciando o preconceito com a temática.
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