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RESUMO

O objetivo desse estudo foi proceder a uma revisão da literatura a respeito do fenômeno da
internalização da norma social antirracista, assim como das noções de igualdade e justiça na infância.
As pesquisas apontam que o processo de internalização das noções de igualdade e justiça ocorre
gradualmente ao longo da infância e adolescência através do desenvolvimento do julgamento moral.
Verificou-se, também, que todo esse processo ocorre concomitantemente à internalização da norma
antirracista. A criança assimila e compreende as normas sociais aos 8 anos por já ter internalizadas,
nessa idade, as noções de igualdade e justiça.

Palavras-chave: Norma social antirracista. Igualdade. Justiça. Crianças.

ABSTRACT

The aim of this study was to review the literature about the phenomenon of internalization of the
anti-racist social norm, as well as the notions of equality and justice in childhood. Research shows
that the process of internalizing the notions of equality and justice occurs gradually throughout
childhood and adolescence through the development of moral judgment. It was also verified that this
whole process occurs concurrently with the internalization of the anti-racist norm. The child
assimilates and understands social norms at the age of 8, having already internalized the notions of
equality and justice at that age.

Keywords: Anti-racist social norm. Equality. Justice. Children.

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue revisar la literatura sobre el fenómeno de internalización de la norma
social antirracista, así como las nociones de igualdad y justicia en la infancia. La investigación
muestra que el proceso de internalización de las nociones de igualdad y justicia ocurre gradualmente
a lo largo de la infancia y la adolescencia a través del desarrollo del juicio moral. También se verificó
que todo este proceso ocurre simultáneamente con la internalización de la norma antirracista. El niño
asimila y entiende las normas sociales a la edad de 8 años, ya que ha internalizado las nociones de
igualdad y justicia a esa edad.

Palabras clave: Norma social antirracista. Igualdad. Justicia. Niños.
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Introdução

A população negra brasileira constantemente é atingida de forma cruel e injustificável pela existência
do racismo. No Brasil, o grupo negro ainda vive em contextos de desigualdades, são vítimas do
racismo nas escolas, nas ruas, nos hospitais, no trabalho, nas universidades, nas mídias e em tantos
outros espaços. Deparam-se constantemente com situações de discriminação, preconceito e
segregação (Silva, 2011; Santos, 2018; Costa & França, 2011). Esses e outros efeitos do racismo têm
se apresentado em todo o trajeto de vida do grupo dos negros, desde ainda cedo, quando, por
exemplo, encontramos na literatura que as crianças negras tendem a construir uma imagem negativa
de si, por serem expostas a desvalorização de seu grupo (Trinidad, 2016).

Esse estudo se preocupa com o fenômeno oposto ao racismo, ou seja o antirracismo. E como as
crianças internalizam as noções que fundamentam a norma antirracista, a saber: as noções de
igualdade e de justiça. Em qual momento da vida das crianças essas noções são adquiridas? Para
entender esses aspectos, realizamos uma revisão da literatura a fim de analisar os conceitos de
racismo e normas sociais, e os aspectos desenvolvimentais que levam a aquisição das noções de
igualdade e justiça na infância, sendo esse o objetivo do presente estudo.

Esse estudo é justificado pelo fato de ser o racismo um fenômeno eminente e danoso dentro do
contexto social, trazendo adversidades tanto a nível individual quanto coletivo. Dessa forma, é
importante realizar estudos que elucidem não só as consequências negativas do racismo, mas
também a possibilidade de enfrentá-lo ou de criar uma cultura antirracista. E, levando em
consideração que as crianças estão à mercê do aprendizado sobre normas sociais, atitudes, crenças e
comportamentos, os prejuízos trazidos pelo racismo atingirão tanto a elas próprias quanto aos outros.
Assim, o entendimento de como se processa a aquisição das normas pode viabilizar a ênfase na
aprendizagem da norma da igualdade. Aprender a norma da igualdade é de grande importância para
que haja justiça social e uma relação de equilíbrio entre os grupos já durante a infância.

Preconceito e racismo: comunalidades e diferenças

Qual a origem do preconceito? Segundo Snowden (1995), o preconceito já existia na antiguidade
greco-romana, mas como não havia hierarquia racial naquele momento, a base do preconceito não
era racial e sim cultural, visto que o alvo do preconceito eram os escravos, os quais na maioria das
vezes eram brancos.

Desde a antiguidade greco-romana até hoje, as sociedades evoluíram bastante no que concerne aos
direitos humanos e a maneiras de solucionar confrontos intergrupais, a ponto de fazer-nos pensar que
o preconceito estaria perto do fim. Contudo, isso não é verdade. Apesar de todas as reformas sociais
e políticas do século XX, a Declaração dos Direitos Humanos (1948), a censura da UNESCO às
classificações raciais (1950), os movimentos políticos e sociais ocorridos nos EUA e na Europa, o
preconceito e o racismo ainda persistem como problemas preocupantes (Lima & Vala, 2004b; Farias
et al, 2017).

O racismo é fruto da compreensão da raça baseada em diferenças biológicas e naturais (Cabecinhas,
2007). Entre os séculos XVIII e XX, a diferença entre povos humanos era justificada pela sua
natureza, mais especificamente, pelos fenótipos dos indivíduos. Isso deu base à ideologia racista, que
objetiva validar um sistema social desigual, instituindo o lugar e o papel dos diferentes grupos
humanos, tendo como base os aspectos físicos dos membros que os compõem (Cabecinhas, 2007).
Assim, a construção social das diferenças raciais e culturais legitimou por séculos a percepção e
consideração de determinados grupos como adiantados e superiores e de outros como inferiores e
atrasados, impondo, desse modo, a supremacia de um sobre o outro. Tais pressupostos ainda estão
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presentes na sociedade atual. Como vimos, o racismo continua presente de forma que o tratamento
para o grupo dos negros tem se dado de maneira diferente e desigual daquele dado ao grupo dos
brancos. Esse tratamento desigual direcionado aos negros é consequência do racismo.

O racismo está relacionado sobremaneira com o preconceito, contudo há diferenças entre esses dois
conceitos. Para Allport (1954), o preconceito é uma atitude de antipatia direcionada a um indivíduo
pertencente a um grupo socialmente desvalorizado. Já o racismo vai além de uma atitude. Segundo
Lima e Vala (2004b), “o racismo constitui-se num processo de hierarquização, exclusão e
discriminação contra um indivíduo ou toda uma categoria social que é definida como diferente com
base em alguma marca física externa (real ou imaginada), a qual é re-significada em termos de uma
marca cultural interna que define padrões de comportamento”. Dessa forma, a definição dos autores
vai ao encontro das situações de discriminação vivenciadas pelo grupo negro, o qual é tratado de
forma desigual e inferior, sendo excluído de espaços como as universidades ou discriminado quando
tem sua cor de pele vista como algo perigoso ou inferior.

Outra diferença entre racismo e preconceito, diz respeito ao fato do racismo existir para além do
nível individual (uma atitude direcionada a um indivíduo), mas também a nível institucional –
relaciona-se a políticas sociais, regras e leis cujo objetivo é manter benefícios econômicos e sociais
de brancos sobre não-brancos - e cultural – crenças sociais que perpetuam a ideia de que os produtos
da cultura branca são melhores que os da cultura não-branca (Jones, 1972). O fator que sedimenta a
distinção entre racismo e preconceito é o poder. Na manifestação do racismo, a preferência
endogrupal envolve o fato de o endogrupo querer impor poder sobre o exogrupo. O poder que é
imposto por um grupo a outro faz o preconceito racial tornar-se racismo e entrelaça o preconceito a
práticas e comportamentos sociais. A prática do racismo a nível cultural e estrutural fortalece a
posição hierárquica e perpetua as diferenças intergrupais na sociedade, envolvendo comportamentos
discriminatórios e exclusão social (Jones, 1972). O racismo, portanto, não se limita às atitudes e
crenças, pois também se faz presente nas instituições, práticas e estruturas sociais fundamentadas na
crença da forte distinção entre grupos (Fredickson, 2004).

A Psicologia Social tem se interessado no estudo da relação entre racismo e normas sociais (Vala,
Brito & Lopes, 1999; Camino e cols, 2001; França & Monteiro, 2004; Lima & Vala, 2004a). Tendo
em vista que as normas sociais são como regras ou diretrizes que orientam os comportamentos dos
membros do grupo sem precisarem estar explicitadas em forma de lei (Cialdini & Trost, 1998), elas
podem incentivar comportamentos tanto racistas quanto antirracistas nas crianças. Quando então as
crianças apresentam as noções que podem favorecer o antirracismo? “O antirracismo é o processo
ativo de identificar e eliminar o racismo através da mudança de sistemas, estruturas organizacionais,
políticas, práticas e atitudes, de modo que o poder seja redistribuído e compartilhado de forma
eqüitativa” (NAC International Perspectives: Women and Global Solidarity, acessado em
21/07/2019).

Assim, a manifestação de práticas racistas vem sendo moderada pela saliência da norma social
antirracista em determinados contextos. Uma forma de expressão de racismo é a denominada de
racismo aversivo.

Racismo Aversivo: sua expressão na infância

O respeito à norma social de igualdade fez com que o racismo, antes explicito, direto e flagrante
tenha dado lugar a formas menos evidentes de discriminação. Em 1970, Kovel diferiu o racismo
flagrante do racismo aversivo. O primeiro diz respeito à expressão aberta, escancarada e mais
conhecida do racismo – imbuída de injúrias e ódio. Já no segundo, o agressor compactua com os
valores de igualdade racial, não se considera racista, porém, concomitantemente, tem sentimentos
ruins, por vezes não-conscientes, em relação aos negros, expressando-se de maneira sutil e indireta; e
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crenças arraigadas em processos psicólogicos básicos que proporcionam discriminação racial
(Gaertner & Dovidio, 1986). O racista aversivo expressa-se por reações evitantes, ou através do
desconforto, do medo e da ansiedade frente aos negros. Entretanto, as pessoas procuram ocultá-lo
por se preocuparem em serem percebidas como racistas (Lins e cols., 2014). Apesar dessa
modificação na forma de expressão, seu papel de ordenar as relações de poder e justificar as
desigualdades sociais continua o mesmo (Nunes, 2010).

O racismo aversivo nos remete à transgressão da norma social antirracista, de forma que o
transgressor sai da situação sem danificar sua imagem pública. Para Gaertner e Dovidio (1986), o
racismo aversivo diz respeito à atitude racial predominante em sujeitos que experimentam certa
ambivalência em decorrência de possuírem tanto valores igualitários como sentimentos negativos
direcionados aos negros. Estes sentimentos negativos não são sentimentos de ódio, mas sim de
nervosismo, ansiedade, incômodo ou até mesmo medo de pessoas negras. Sentimentos tais que
causam mais a esquiva de pessoas negras do que comportamentos agressivos e violentos para com
elas (Gaertner & Dovidio, 1986).

As proposições empíricas da teoria do racismo aversivo surgem da hipótese de que, mediante
contextos de saliência da norma igualitária, os racistas aversivos não discriminam os negros.
Contudo, quando esta norma não está clara ou há possibilidade de justificar a discriminação por
meios não raciais, os racistas aversivos discriminam os negros (Pearson, Dovidio & Gaertner, 2009).

O racista aversivo, portanto, apesar de possuir fortes valores igualitários, experimenta uma
ambivalência específica decorrente de possuir, ao mesmo tempo, atitudes contra e pró negro, valores
igualitários e sentimentos negativos direcionados aos negros (Gaertner e Dovidio, 1986). Além disso,
o caráter não-consciente do racismo aversivo, faz com que não seja percebida a dissonância entre as
atitudes em direção aos negros.

Conforme diz a teoria, os sentimentos negativos dos racistas aversivos em relação aos negros,
próprios dessa ambivalência, são produto dos seguintes mecanismos: viés endogrupal e
categorização social, que facilitam o aparecimento do preconceito e dos estereótipos; e do contexto
racista de socialização no qual o sujeito está inserido (Lima e Vala, 2004a).

Dovidio e Gaertner afirmam que, mesmo quando as normas sociais estão evidentes, os racistas
aversivos discriminam os negros por meio de justificativas não raciais quando estas são possíveis. E
isso também acontece entre as crianças, segundo os estudos de França e Monteiro (2004). Foi
verificado que, ao longo da infância, a criança vai mudando sua forma de expressar o racismo e, a
partir dos 8 anos de idade, elas também o expressam por meio dos mecanismos do racismo aversivo
(França e Monteiro, 2004).

Os aspectos teóricos mencionados nos remetem a importância do estudo das normas sociais dentro
da sociedade, por fazerem com que o respeito e a pacificidade entre os diferentes grupos raciais
sejam mantidos, ao obedecerem ao valor do igualitarismo pregado pelas sociedades democráticas.

Normas sociais como influência social

Normas sociais, segundo Sherif (1966), são definidas como regras explícitas ou implícitas que
descrevem e prescrevem comportamentos adequados para os membros de um determinado grupo,
sendo desenvolvidas através dos valores sociais. Entretanto, não há concordância em psicologia
acerca do que são normas sociais nem acerca da sua capacidade preditiva e explicativa (Reno,
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Cialdini, & Kallgren, 1993). Miller e Prentice (1996) apontam que as normas sociais são um conceito
impreciso, definindo-as como particularidades de um grupo que descrevem e estabelecem
comportamentos, além de não serem imutáveis, modificando-se de acordo com as demandas de cada
ocasião e de cada contexto.

Grande parte das definições sobre normas se sustentam em duas categorias: descritividade (o que é
mais frequentemente feito) e prescritividade (o que é aprovado socialmente). A descritividade
denominou-se normas descritivas e a prescritividade denominou-se normas prescritivas. Estas
últimas sustentam-se em valores sociais (ver Dubois, 2003) e designam-se como regras sobre o que é
moralmente aceitável ou inaceitável em uma conduta (Cialdini, Reno & Kallgren, 1990). Dubois
(2003) afirma que toda norma, ainda que de natureza descritiva, possui um aspecto prescritivo, pois
quando um indivíduo não faz o que todos fazem, ele é visto como inapropriado ou desviante. Além
disso, a dimensão prescritiva da norma a distingue do conceito de regra, pois este evoca censura ou
restrição, enquanto o conceito de norma social também se refere a aprovação e a valorização.

Pode-se afirmar, então, dentro da Psicologia Social, que são as normas sociais, no sentido de Dubois
(2003), que determinam a orientação e o teor do preconceito numa sociedade (Lima & Vala, 2004a).
Tomando-se como base o fato de as normas apoiarem-se nos valores sociais (Sherif, 1936/1966),
pode-se afirmar que a norma antirracista sustenta-se no valor da igualdade. Assim, a norma
antirracista, alicerçada pelo valor do igualitarismo, prega que as pessoas não devem ser
descreditadas, desvalidas ou julgadas pela sua raça, etnia ou por qualquer outro tipo de rotulação
social. Isto é, a norma antirracista impede a atitude negativa contra indivíduos com base em seu
pertencimento a um grupo “racial” ou “étnico” (Costa & Pereira, 2011).

Investigações prévias identificaram que as normas sociais moderam as expressões de racismo (Vala,
Brito, & Lopes, 1999). As atitudes desempenhadas pelos indivíduos estão subordinadas às normas
sociais salientes naquela situação e naquele contexto (e.g., Katz & Hass, 1988). A partir daí,
observou-se que a divergência apresentada nas atitudes ou comportamento de uma pessoa em
diferentes contextos deve-se à saliência da norma social nesses contextos. De modo que, nas
situações de contato intergrupal, envolvendo negros ou outro grupo étnico, será a norma social
antirracista a responsável por tal divergência (Costa & Pereira, 2011).

As crianças também percebem e moldam seus comportamentos em função das normas sociais. Isso
pode ser visto quando as crianças se agrupam conforme suas semelhanças em idade, gênero, etnia,
comportamentos e tarefas e cada grupo possui suas próprias normas, que norteiam os
comportamentos dos membros (Rubin et al., 1998). Duffy e Nesdale (2009) mostraram que crianças
que exibiam mais agressividade tinham normas grupais que reforçavam esse comportamento,
enquanto o grupo que não exibia agressividade não tinham normas que apoiavam o comportamento
agressivo. Estar associado a um grupo é uma grande fonte de influência sobre a competência e
motivação das crianças para expandir suas crenças emergentes sobre justiça, inclusão e equidade
(Killen & Rutland, 2011). Essas normas podem advir não só do grupo de pares da criança, mas
também do grupo de referência formado por adultos.

Considerando a influência das normas sociais antirracista na sociedade e na infância, as crianças
tendem a suprimir seus comportamentos racistas, ou a manifestá-los de formas mais sutis e veladas,
como foi demonstrado no caso do racismo aversivo?

Redução X Mudança na expressão do preconceito na criança

Pesquisas que objetivam compreender como o preconceito racial se estrutura nas crianças no
contexto nacional são escassas, já que a maioria é feita com adultos (Sacco, Couto, & Koller, 2016).
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Mas os estudos que abordam o racismo na infância relatam sua redução após os sete anos de idade
(e.g., Aboud, 1988; Doyle & Aboud, 1995; Yee & Brown, 1992). Esta redução é explicada como
sendo produzida pelo amadurecimento das estruturas cognitivas e aquisição de novas ocorridos nesta
idade nas crianças. Esta é a hipótese explicativa da abordagem cognitiva do desenvolvimento do
preconceito de Aboud (1988). A abordagem cognitiva do desenvolvimento afirma que as crianças de
6 anos apresentam forte preferência endogrupal que se eleva até os 8 anos. A partir daí, há uma
redução dessa preferência e uma consequente redução do preconceito contra o exogrupo (Brown,
1995; Doyle & Aboud, 1995; Yee & Brown, 1992).

Já a abordagem sócio-normativa de Crandall, Eshleman e O’brien (2002) afirma que a expressão do
preconceito e racismo é dependente do contexto normativo. Esta hipótese foi corroborada
empiricamente por Monteiro, França e Rodrigues (2009) e França e Monteiro (2004, 2013) que
verificam que crianças com mais de sete anos continuarão expressando atitudes preconceituosas,
entretanto de forma velada, mediante a presença de uma norma social que condene o racismo.
Monteiro e cols. (2009) acrescentam que esse modo de expressão torna-se mais evidente mediante a
existência de valores que promovem a igualdade de direitos e impedem expressões flagrantes de
racismo.

Já França e Monteiro (2004) em seu estudo, defendem que a mudança no modo de expressão do
preconceito nas crianças, que torna-se mais indireto, resulta da internalização da norma social
antirracista. As autoras afirmam que os estudos que apoiam a perspectiva cognitiva, foram analisadas
somente as atitudes, e não o comportamento. Isso poderia responder a suposta diminuição do
preconceito nas crianças acima dos 8 anos, pois as atitudes podem ser expressas de acordo com a
norma social presente nos diferentes contextos sociais, como afirmam os pressupostos dos novos
racismos (Vala, Brito & Lopes, 1999).

Estudos mais recentes (Vrijdags & Fernandes, 2017) corroboram com as afirmações de Monteiro e
cols. (2009) e de França e col. (2004, 2013), ressaltando o aspecto de que a modificação na maneira
de expressar o preconceito racial deve-se ao processo de interiorização das normas sociais
antirracistas e a capacidade de gerenciá-las conforme os contextos ao quais o indivíduo está sujeito
(Lima & Vala, 2004a). Assim, pode-se dizer com base na abordagem sócio-normativa que nas
situações em que a norma social antirracista não está saliente, o preconceito será mais explicitamente
expresso (Monteiro & cols., 2009; França & col., 2004, 2013). Essa pode ser uma das estratégias
ideológicas estruturadas pelos grupos majoritários para que as práticas discriminatórias sejam
propagadas de forma encoberta (Lins e cols., 2014).

Norma social antirracista e a noção de Igualdade e Justiça

O caráter e os modos de expressão do preconceito são influenciados ou até determinados pelas
normas sociais presentes na situação (Gaertner & Dovidio, 1986; Pettigrew, 1995). A internalização
da norma social antirracista é produto da inserção da criança numa sociedade que reflete valores
enaltecidos pelo contexto sócio-histórico do momento. As normas vão mudando em função do que é
valorizado naquela sociedade, em decorrência das consequências dos acontecimentos históricos a
que as pessoas são submetidas (Lima & Vala, 2004a).

Perante as imposições das leis antirracistas e dos valores de igualdade e liberdade difundidos pelas
democracias liberais, as pessoas passaram a expressar o racismo e o preconceito de uma forma mais
velada e indireta (Lima & Vala, 2004b). Dessa forma, as normas sociais antirracistas são bastante
disseminadas, em decorrência dos valores de igualdade e liberdade, e são transmitidas para as
gerações mais jovens.
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Entretanto, a ideia de que as pessoas expressam formas veladas de discriminação em função da
norma social de igualdade e justiça não é um aspecto proeminente na atualidade, pois tanto no Brasil
como em outros países vemos a ascensão de grupos políticos que expressam formas flagrantes de
discriminação. Há estudo que já verifica essa modificação de cenário, onde, mesmo diante da norma
social antirracista, a criança não inibiu expressões discriminatórias (Lima & De França, 2018).

A indagação sobre o período etário em que as crianças internalizam as normas sociais, é extensiva
para a compreensão do período no qual são internalizadas as noções de igualdade e justiça, uma vez
que, segundo Lima & Vala (2004b), a norma social antirracista, é, um avanço das noções de
igualdade e justiça. Assim, é importante compreender os processos de desenvolvimento subjacentes a
internalização dessas normas.

Pesquisas acerca do comportamento pró-social propõem que a criança desenvolve compreensão
social desde muito cedo e que esse desenvolvimento influi em suas ideias de justiça (Wender, l986).
Já a partir de 2 a 3 anos de idade, as crianças apresentam, espontaneamente, um senso de moralidade
e de justiça. E, além disso, as crianças conseguem compreender conceitos como empatia, tomada de
perspectiva, reciprocidade de uma forma mais original que os adultos (Killen & Rutland, 2011).

Os estudos da psicologia acerca do conceito de justiça tiveram seu início na década de 1930 com os
estudos de Piaget (1932/1977). E posteriormente Kholberg da continuidade as pesquisas na área do
raciocínio moral. Segundo Kohlberg (1976), a justiça é o valor mais relevante de uma sociedade e é a
essência da moralidade. Em geral, moralidade é definida como norma prescritiva sobre como as
pessoas devem direcionar seu tratamento a outras, envolvendo conceitos como justiça e direitos
(Killen & Rutland, 2011). Já o princípio de igualdade estabelece que a distribuição de recursos deve
ser realizada de modo que os recebedores obtenham a mesma quantidade de recursos, sem que seus
esforços, possibilidades ou necessidades sejam considerados (Deutsch, l975). Além disso, o valor da
igualdade é o alicerce da norma social antirracista (Sherif, 1936, 1966).

Piaget (1932/1977) foi o primeiro a estudar justiça distributiva em crianças e lançou um modelo de
desenvolvimento de justiça distributiva, que possui 3 estágios:

1º estágio (até 7/8 anos): a criança atribui a justiça à autoridade, sem distinguir noções de justiça das
noções de dever e obediência.

2º estágio (7/8 anos – 11 anos): há o desenvolvimento e a prioridade da igualdade em relação à
autoridade.

3º estágio (11/12 anos): o igualitarismo é substituído pela equidade, na qual os esforços, a
necessidade e a capacidade de cada pessoa é considerada dentro da situação. Piaget (1932/1980)
afirma que quando avaliam a equidade as crianças consideram as condições singulares dos sujeitos
envolvidos no processo de distribuição e não só sua produção ou seu esforço. A partir disso, é
possível relacionar esse modelo de Piaget (1937/1977) com o estudo de França e Monteiro (2004).
Ao observar a ocorrência da internalização da norma social antirracista que ocorre por volta dos 8
anos de idade, fica perceptível que a criança tem a noção de igualdade e de justiça também já
internalizadas.

Assim, como afirmam Hook e col. (1979) e Vikan (1986) não são somente os fatores do
desenvolvimento da criança que influenciam no momento da distribuição de recursos. A criança leva
em consideração aspectos concernentes às características situacionais (complexidade da tarefa,
incentivos, papel do alocador como participante ou terceira parte, objetivos propostos, informações
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fornecidas, etc.), à pessoa (atributos genéticos ou de aprendizagem tais como idade, sexo, raça,
desenvolvimento cognitivo, entre outros), ou à cultura e à ideologia prevalente na sociedade, além de
outras circunstâncias mais pontuais, tais como competitividade ou de cooperação, valor dos recursos
a serem distribuídos, presença ou ausência de autoridade (Hook & Cook, 1979; Vikan, 1986) e ainda
as normas sociais (Crandall & Cols, 2002; França & Monteiro,2013).

Similarmente a Piaget, Kohlberg diz que quanto mais o sujeito evolui para a descentração, isto é, vai
começando a perceber a perspectiva do outro, mais apurados vão se tornando seus julgamentos
morais. Kohlberg postula estágios do desenvolvimento moral, assim sendo o estágio
pré-convencional, no qual a criança toma como referência do seu julgamento o que a autoridade lhe
ordena; o estágio moral convencional, no qual o adolescente leva em consideração as leis que
conduzem a sociedade; e o estágio moral pós-convencional, no qual o adulto considera a ética.

Já Damon (1980) verificou que aos 3 anos de idade, crianças apresentam capacidade de expressar
argumentos morais e de utilizar formas mais complexas de justiça distributiva do que as que foram
propostas por Piaget (1932/1980) e Kohlberg (1976). Assim, Damon elaborou sub-níveis de
desenvolvimento da justiça que seguem a mesma linha de pensamento piagetiana, de que os
raciocínios da criança tornam-se mais elaborados e complexos a medida que ela se desenvolve
cognitivamente, em direção à equidade, passando pelo igualitarismo absoluto. Damon propõe que,
aos 10 anos de idade, a criança já consegue articular os princípios de igualdade e reciprocidade.

Outro estudo (Dell’Aglio & Hutz, 2001) também mostra que as crianças apresentam um padrão
evolutivo de distribuição e aplicação da justiça ao longo da infância e da adolescência, no qual fazem
uso de regras de autoridade, igualdade e equidade. Os dados apontaram que crianças menores
utilizam mais o princípio da igualdade e da autoridade. Já as crianças de nove a dez anos utilizam
mais a igualdade, e os adolescentes, a equidade. O resultado encontrado está em consonância com os
achados de Piaget (1932/1977) sobre os estágios de desenvolvimento da justiça distributiva. Damon,
em contrapartida, não se referiu ao princípio de autoridade em seu modelo, mesmo esse princípio já
tendo sido enaltecido por Piaget (1932/1977) e identificado como fundamental na idade de 5 e 6 anos
(Dell’Aglio & Hutz, 2001).

Schmidt e Alli (2016) analisaram os motivos que justificam uma atribuição desigual de recursos em
contextos em que a criança não se beneficia. Observaram que a preferência por fazer distribuições
igualitárias que ocorre em idades iniciais (3-a 5 anos), se modifica com o aumento da idade (8 anos),
para distribuições desiguais se houver justificativa, como mérito, necessidade ou regras acordadas.
Assim, o sentido de justiça distributiva das crianças se desenvolve a partir de uma preferência inicial
pela igualdade para uma compreensão das razões normativas básicas que a desigualdade pode, em
alguns casos ser justa. Alguns pesquisadores, como por exemplo, Lagattuta, Nucci e Boascaki (2010)
mostraram que de 4 a 7 anos de idade, os sentimentos das crianças sobre obedecer às regras
aumentam, mas apenas regras morais, não questões relacionadas ao âmbito pessoal, como a escolha
de amigos ou atividades.

Considerações finais

Esse estudo teve o objetivo de proceder a uma revisão da literatura a respeito do fenômeno da
internalização da norma social antirracista, assim como das noções que fundamentam essa norma: a
igualdade e a justiça. Preocupações com a prevenção ao racismo, ou seja, com o antirracismo,
levaram-nos a essa análise. Tendo em vista os prejuízos sociais produzidos pelo racismo, torna-se
importante descobrir meios de intervir para sua redução o mais cedo possível. E acreditamos que o
entendimento dos processos de desenvolvimento associados a internalização das normas sociais pode
trazer grandes contribuições.
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Por isso trouxemos dois questionamentos: 1) Em qual momento da vida das crianças ocorre a
internalização da norma social antirracista? e 2) Quando as crianças apresentam as noções de
igualdade e justiça que podem favorecer o antirracismo? Os quais foram respondidos na presente
discussão.

Os estudos apontaram a importância das normas sociais na supressão do racismo e preconceito, pois
não só os aspectos do desenvolvimento cognitivo têm implicações nesse fenômeno. Os aspectos
contextuais associados à presença de valores e normas que reprimem o preconceito e o racismo
foram salientados como muito importantes em diversos estudos (Crandall et al, 2002; Monteiro et al.,
2009; França et al., 2013). Esses estudos não negam a importância dos fatores do desenvolvimento,
mas consideram que, para a compreensão da expressão do racismo, a teoria cognitiva do
desenvolvimento (Aboud, 1988) é limitada, por desconsiderar as influências contextuais.

Com base nos estudos analisados, o período de internalização da norma social antirracista é após os
sete anos de idade (Monteiro et al., 2009; França et al. 2004, 2013). A partir dessa idade as crianças
tornam-se sensíveis a desejabilidade social, e omitem o que pensam sobre os grupos minoritários.
Expressam o racismo apenas de modo indireto, para salvaguardar sua autoimagem (Gaertner at al.,
1986).

Os estudos trazem como resposta à segunda questão que as crianças apresentam noções morais cada
vez mais elaboradas com o aumento da idade (Damon, 1980). Já as noções de igualdade e justiça são
evidenciadas em crianças a partir dos sete anos. Antes dessa idade, as crianças são dominadas pelas
regras baseada na obediência a autoridade (Piaget, 1932). Já Kohlberg (1976) leva a discussão para
além do aspecto cognitivo. Ao afirmar que a descentração cognitiva permite a criança perceber a
perspectiva do outro, Kholberg traz o ingrediente que falta para a compreensão dos aspectos
contextuais que condicionam as ações morais, ou seja, a percepção de que as próprias ações e as dos
outros podem nos levar a julgamentos em termos de autoimagem, que pode ser negativa se o
julgamento expresso for diferente do convencionalmente aceito.

Tendo em vista que esse estudo objetivou investigar o que a literatura aponta sobre normas sociais e
como estas atuam no processo de internalização das noções de igualdade e justiça das crianças, foi
percebido que os estudos analisados convergem nas informações que respondem à pergunta de
pesquisa. Todas essas pesquisas reafirmam e ajudam a entender como se dá o processo de
internalização das noções de igualdade e justiça, a qual ocorre de forma evolutiva ao longo da
infância e adolescência através do desenvolvimento do julgamento moral. E, finalmente, verifica-se
que todo esse processo ocorre concomitantemente à internalização da norma antirracista. Quando a
criança assimila essa norma, ela já tem uma preparação desenvolvimental interna, já tendo
intereriorizado as noções de igualdade e justiça.

Considerando-se que as crianças estão num período de sensibilidade a aquisição de normas, esse
estudo pode fortalecer o ímpeto de professores que pretendam utilizar metodologias antirracistas com
seus alunos, trazendo a informação de qual período as crianças estão aptas para absorverem normas
igualitárias e quando elas poderão apresentá-las como comportamentos próprios. Estudos futuros
podem aprofundar a compreensão do período da descentração e percepção do pondo de vista do
outro, em quais condições a ameaça a autoimagem pode garantir a perpetuação de comportamentos
conformes com as normas do grupo? Questão como essa podem animar novos pesquisadores.
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