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RESUMO 

A socialização é um processo por meio do qual a criança apreende o mundo social. 

Refere-se à aprendizagem de regras, crenças, e valores que são compartilhados por seu 

grupo social e paralelamente contribui para o entendimento dos papéis sociais, bem 

como para formação de uma identidade étnica. A socialização depende de seus agentes 

de socialização para atingir o objetivo de transmissão de valores, crenças, expectativas e 

costumes culturais, dos quais se destacam os pais e a escola. É de extrema importância 

que a criança encontre na escola elementos expressivos da sua cultura e de sua origem, 

que contribuirão para a formação de um autoconceito positivo e de uma autoestima 

positiva. No entanto, esta não é a realidade das escolas brasileiras. Estudos fornecem 

pistas de que os estereótipos negativos, o racismo, a discriminação por raça ainda 

continua a marcar as experiências escolares de crianças. É neste cenário que presente 

estudo se apresenta com objetivo investigar a identidade, a autoestima individual e 

grupal de crianças negras, antes e depois de um programa de socialização étnica, 

observando se há mudanças resultantes dessa intervenção. Para tal o trabalho está 

organizado em três capítulos. O Capítulo 1 é uma revisão na literatura com objetivo de 

oferecer aporte teórico e fixar o estudo dentro do campo da Psicologia social, ao passo 

que apresenta os construtos que serão investigados. O Capítulo 2 consistiu numa revisão 

sistemática da literatura que visou capturar o cenário de intervenções para redução do 

preconceito racial na escola a nível nacional e internacional, alcançando as 

metodologias e aportes teóricos utilizados para tais intervenções. A revisão apresentou 

como principal resultado o fato de que a Psicologia social brasileira pouco se dedicou a 

elaboração de intervenções no sentido de reduzir o preconceito racial. O Capítulo 3 

consistiu num aprofundado estudo teórico com objetivo de nortear a criação de 

programas de socialização étnica que possam ter sucesso tanto na redução quanto no 

melhoramento dos índices de identificação com o grupo de pertença e com a autoestima 

grupal e individual. Numa sociedade multiétnica e racialmente desigual, onde há sub-

representação dos grupos éticos minoritários nos espaços de poder e entendendo que 

isso influencia a forma como as crianças formarão suas identidades, é fundamental que 

redobremos os esforços a fim de promover uma educação que seja formadora de 

cidadania, que contribua positivamente para constituição de identidades étnicas 

fortalecidas, maior autoestima e consequentemente um melhor desempenho acadêmico 

e bem-estar psíquico. 

 

Palavras-chave: Socialização étnica. Intervenção. Escola.  

  



 
 

ABSTRACT  

Socialization is a process through which the child grasps the social world. It refers to 

the learning of rules, beliefs, and values that are shared by your social group and at the 

same time contributes to the understanding of social roles, as well as to the formation of 

an ethnic identity. Socialization depends on its socialization agents to achieve the 

objective of transmitting values, beliefs, expectations and cultural customs, of which 

parents and the school stand out. It is extremely important that the child finds expressive 

elements of his / her culture and origin in school, which will contribute to the formation 

of a positive self-concept and a positive self-esteem. However, this is not the reality of 

Brazilian schools. Studies provide clues that negative stereotypes, racism, and race 

discrimination still continue to mark children's school experiences. It is in this scenario 

that the present study aims to investigate the identity, individual and group self-esteem 

of black children, before and after an ethnic socialization program, observing if there 

are changes resulting from this intervention. To this end, the work is organized into 

three chapters. Chapter 1 is a review of the literature with the aim of offering theoretical 

support and fixing the study within the field of social psychology, while presenting the 

constructs that will be investigated. Chapter 2 consisted of a systematic review of the 

literature that aimed to capture the scenario of interventions to reduce racial prejudice in 

schools at national and international level, reaching the methodologies and theoretical 

contributions used for such interventions. The main result of the review was the fact that 

Brazilian social psychology did not dedicate itself to the elaboration of interventions in 

order to reduce racial prejudice. Chapter 3 consisted of an in-depth theoretical study 

with the objective of guiding the creation of ethnic socialization programs that can be 

successful both in reducing and improving the indices of identification with the group of 

belonging and with the group and individual self-esteem. In a multi-ethnic and racially 

unequal society, where there is underrepresentation of minority ethical groups in the 

spaces of power and understanding that this influences the way children will form their 

identities, it is essential that we redouble our efforts in order to promote education that 

citizenship, which contributes positively to the strengthened ethnic identities, greater 

self-esteem and consequently a better academic performance and psychological well-

being. 

Keywords: Ethnic socialization. Intervention. School. 
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INTRODUÇÃO 

Até a metade da década de 1950, o Brasil era visto como um paraíso racial, uma 

terra onde as relações entre negros e brancos eram harmoniosas e distantes da 

discriminação por raça e cor, onde todos os grupos convivam pacificamente. Essa visão 

de mundo ganhou forma principalmente no início dos anos 1930 com o antropólogo 

Gilberto Freyre e seus seguidores e se consolidava com difusão de que todos tinham 

oportunidades iguais (SILVA; TOBIAS, 2016).  

Para Fernandes (1965) este mito isso levava as pessoas a pensarem que não 

existem distinções raciais no Brasil, que há igualdade de oportunidades para todos, que 

a desigualdade era um problema transitório, que poderia ser vencida com a ajuda do 

capitalismo, por exemplo. Segundo Fernandes, isso isentaria o branco de qualquer 

obrigação, responsabilidade ou solidariedade moral perante os efeitos da espoliação 

abolicionista e da deterioração progressiva da situação socioeconômica de pretos e 

pardos. O mito da democracia racial também revitalizou a ideia de avaliar as relações 

raciais pela aparente ausência de conflitos raciais, gerando uma falsa consciência 

(impressão) da realidade racial igualitária na sociedade brasileira.  

Apesar de combatida e desmentida em uma série de estudos patrocinados pela 

UNESCO, esta falácia de igualdade entre às raças ainda vigora no imaginário de grande 

parte dos brasileiros e dificulta o combate às desigualdades sociais resultantes do 

racismo e, na maioria das vezes, invalida ou desqualifica a luta antirracista (SILVA; 

TOBIAS, 2016). 

Paralelamente a imagem falaciosa de igualdade entre às raças, difundida como 

característica da realidade racial no Brasil, em nível mundial, a Segunda Guerra trouxe 

com seu fim uma série de mudanças importantes, como o nascimento dos movimentos 

pelos direitos civis nos EUA, os movimentos de libertação de antigas colônias 

europeias. As consequências devastadoras do nazismo e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos produziram a normatização nas relações entre povos e nações, 

pautando-se na consolidação de direitos para os mais distintos grupos humanos e 

respeito às diferenças; e no âmbito das relações intergrupais transformaram a forma 

como o racismo passou a ser expresso (LIMA; VALA, 2004; CABECINHAS, 2007; 

VRIJDAGS; FERNANDES, 2017). Importante destacar que o racismo é entendido 
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como o 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), que passa a ser vista como uma marca cultural 

interna que define padrões de comportamento (LIMA; VALA, 2004). O racismo tem 

um forte impacto em diversos níveis da vida de sujeitos de grupos étnico-raciais 

minoritários, impactos que aparecem tanto no nível das crenças e atitudes individuais, 

quanto no institucional (em termos de políticas sociais regras e leis que favorecem a 

manutenção do status quo) e cultural (ao perpetuar a ideia de a cultura dominante é 

melhor e possui mais valor que as demais) (LIMA, 2020). 

Assim, uma vez que o mundo estava interessado numa sociedade mais justa, 

igualitária e democrática, formas diretas de preconceito passam a ser socialmente 

desaprovadas, consequentemente, o racismo aberto e ativo foi sendo substituído, 

gradativamente, por formas menos flagrantes de discriminação, que não violem a norma 

social de reprovação do racismo (LIMA, 2002; LIMA, 2020; VRIJDAGS; 

FERNANDES, 2017). Desta forma, com o estabeleciemento da norma social 

antiracista, mais a criação de uma série de leis que proibiam a discriminação, os grupos 

majoritários passaram a criar novas estratégias ideológicas para perpetuar as práticas 

discriminatórias não mais de forma aberta, mas de forma mais sutil e/ou velada (LIMA; 

VALA, 2004).  

O racismo passa então a ser expresso através das estratégias que os grupos 

dominantes encontraram para driblar as normas antirracistas (PEREIRA; TORRES; 

ALMEIDA, 2003). O que acontece no Brasil (e em outras partes do mundo) é uma 

forma moderna de racismo, que não é uma aversão cínica direcionada a determinado 

grupo, mas por sua vez “toma a forma de “eu não desgosto todos os negros, apenas 

aqueles que agem 'como preto'” ou “eu não desgosto todos os latinos, apenas aqueles 

que se recusam a aprender inglês” parece ter um foco étnico ou cultural, ao invés de 

foco racial, por si” (QUINTANA, 2007 p. 216).  

Mesmo com o avanço em termos de direitos humanos e de estratégias de 

resolução dos conflitos intergrupais desenvolvidas no pós-guerra principalmente pela 

Psicologia Social, o preconceito e o racismo permanecem sendo questões atuais (LIMA; 

VALA, 2004). O mito da democracia racial provocou e ainda provoca no cotidiano dos 

brasileiros e na produção científica nacional um impacto consideravel, por exemplo. 
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enquanto na Índia e nos Estados Unidos existem políticas de ação afirmativa desde 

1950, no Brasil somente a partir do ano de 1990 houve reconhecimento da existencia do 

racismo por parte do Governo Federal e medidas como cotas racias para ingresso no 

ensino superior e em concursos públicos começaram a ser implementadas (LIMA, 

2011).  

A produção psicológica nacional parece ter compactuado com esse desisnteresse 

pela temática do preconceito. Praticamente não se encontra trabalhos realizados pela 

psicologia brasileira sobre o tema até o início da década de 1990. Nenhum dos raros 

manuais de pscicologia social produzidos no Brasil até os anos 90 tem um capítulo 

sobre preconceito ou estereótipo. A partir de 1990 a psicologia social nacional começa 

timidamente a pesquisar o preconceito (LIMA, 2011), desde então há um notável 

crescimento nas produções científicas sobre o racismo, embora revisões de literatura 

verifiquem que existe uma deficiência em produções no campo da psicologia no sentido 

de reduzir o racismo e as suas consequências para as subjetividades de grupos étnico-

raciais minoritários (Aboud, 2012). Ainda que a teorização sobre o racismo tenha se 

desenvolvido, o campo das pesquisas interventivas ainda não ganhou o mesmo espaço 

dentro das produções científicas psicológicas sociais nacionais (LIMA, 2011). 

É preciso considerar que viver em uma sociedade racialmente desigual, cujas 

estruturas de formação estão profundamente ancoradas no racismo, tem um impacto 

sobre a forma como as identidades étnico-raciais serão construídas, é justamente para 

entender como são formadas as identidades, quais são esses impactos do contexto e o 

que pode ser feito para reduzir esses impactos que se propõe esse estudo. A socialização 

parece possuir papel central, uma vez que é a socialização que permitirá a criança 

apreender o mundo ao seu redor, internalizar as regras vigentes da sociedade, entender a 

que grupos sociais de pertença, apreender sua identidade étnico-racial.  

É através do processo de socialização, em meio ao contato com os outros e 

percepção de semelhanças e diferenças, que as identidades vão se formando e se 

transformando. A identidade social será construída em um processo de interação e de 

diálogo que estabelecemos com os outros, pelas formas através das quais nós 

imaginamos ser vistos pelos outros. Conforme Cavalleiro [...] “a identidade é um dos 

resultados mais importantes do processo de constituição social do sujeito [...] assim a 
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identidade resulta da percepção que temos de nós mesmos, advinda da percepção que 

temos de como os outros nos veem” (CAVALLEIRO, 2000, p.19). 

A identidade associada ao pertencimento a grupos foi analisada através da 

Teoria da Identidade Social. De acordo com a referida teoria os indivíduos se engajam 

em dois processos básicos de categorização de grupo e comparação social que resultam 

em níveis variados de autoestima, dependendo de seu apego e avaliação dos grupos aos 

quais pertencem (TAJFEL, 1979). Os indivíduos se esforçam tanto por uma autoestima 

positiva quanto por uma valorização positiva de seus grupos. E identidade étnica, apesar 

de ser apenas um dos aspectos da identidade geral, foi proposta para ser a dimensão 

mais importante da identidade social, principalmente para os jovens de minorias, 

podendo esta ser responsável por uma maior variabilidade em resultados de autoestima 

(CARLSON; UPPAL, 2000), a autoestima é a parte da identidade que nos interessa e 

que será explorada aqui. 

Tomando o outro como referência, a criança vai se reconhecer enquanto membro 

de um determinado grupo, inclusive o grupo étnico-racial. Mas esta identificação 

depende antes de tudo do valor social deste grupo, uma vez que somos motivados para 

manter nossa autoestima positiva (WACHELKE, 2012). A nossa identificação com 

determinados grupos estará condicionada ao quanto aquele grupo contribuirá 

positivamente para a nossa identidade. Ora, numa sociedade como a brasileira, como 

será possível que crianças e adolescentes membros de grupos étnicos minoritários 

(como negros e indígenas),- que são sub-representados ou representados de forma 

estereotipada nas mídias publicitárias, nos livros didáticos, nas historinhas e conto de 

fadas, nos personagens de desenho animado, quando há o “silêncio” sobre raça e etnia 

em casa e na escola-, se identifiquem com seu grupo étnico-racial de pertença?  

Alguns estudos ilustram essa problemática, por exemplo, estudos sobre a mídia: 

Acevedo e colaboradores (2008) em revisão da literatura apontaram que apesar de 

alguns estudos demonstrarem que houve nos últimos anos um aumento proporcional de 

personagens pretos e pardos na mídia, a maior parte das pesquisas revela que os papéis 

associados às minorias raciais são carregados de estereótipos sociais. Da Silva e 

Rosenberg (2008) em pesquisa sobre a forma como as pessoas negras são representadas 

em peças teatrais, nas telenovelas, revelam que pretos e pardos são frequente a 

associados construtos negativos: mau cheiro, sujeira, pecado, castigo, tragédia, feiura, 
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animais (personagens antropomorfizados), baderna, maldade, periculosidade e ameaça 

social.  

A socialização que a criança recebe em casa também se apresenta deficitária, é o 

que demonstra o estudo realizado por França e colaboradores (2019), em estudo sobre 

socialização das mães descobriram que 46,7% das mães apresentam alta socialização 

étnica, isto é, falam com seus filhos sobre raça-etnia, enquanto 53,3% apresentam baixa 

socialização, também verificaram que mães com alta escolaridade apresentam alta 

socialização quando comparadas com as mães com menos escolaridade. Este dado 

representa um avanço em termos de quebra do silencio no lar, mas é importante 

perceber que a socialização étnica aparece condicionada a escolaridade das mães.  

Já na escola a problemática se apresenta de diversas formas. Em 2017, uma 

matéria do portal de notícias G1 trazia uma denúncia de racismo em livros didáticos 

utilizados em escola do Recife, feita por uma mãe. Um dos exercícios (Figura 1) propõe 

que os estudantes circulem o lar em que as pessoas estão felizes, mostrando uma família 

negra triste e outra família feliz cuja cor era branca, em outro exercício a criança 

precisava cobrir a linha pontilhada para ligar o profissional à área de trabalho (Figura 

2), a única figura negra está com uma vassoura e é representada por um servente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

Além da representação do grupo negro nos livros didáticos a falha na 

socialização também acontece por meio do silêncio dos professores sobre as questões 

étnico-raciais. É o demonstrado por Santos e colaboradores (2020), em estudo realizado 

com professores, no qual analisa o papel dos professores enquanto transmissores de 

informações sobre os grupos étnicos e raciais. Os autores observaram que os educadores 

possuem baixa socialização étnica, uma vez que apenas “às vezes” falam 

espontaneamente sobre etnia e preconceito em suas salas de aula. 

Cavalleiro (1999/2000) em seus estudos com crianças em idade pré-escolar 

sinalizou que a socialização das questões étnico-raciais não acontece ou ocorre de forma 

bastante precária. A autora vê com preocupação o pouco ou nenhum tratamento dessas 

questões pela escola, uma vez que a socialização étnica possui papel central na 

formação da identidade das crianças negras. Suas pesquisas revelam ainda que, os 

conteúdos socializados, que serão internalizados por essas crianças, contribuem 

negativamente para a construção de sua identidade.  

É importante ponderar que há alguma mudança no horizonte. A força das 

culturas negadas e silenciadas (a exemplo da cultura e história Afro-brasileira e dos 

povos indígenas) nos currículos sofreu um aumento nos últimos anos. Matos e França 

(2019) em revisão sistemática encontraram diversas formas de efetivação da Lei 

10.639/2003 (que inclui no currículo oficial do ensino básico das redes públicas e 

privadas do país, a obrigatoriedade do ensino da temática História e Cultura Afro-

brasileira) baseadas na atuação dos professores, como: as mudanças nos currículos para 

inserção da temática, a elaboração e execução de projetos que possibilitam a 
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disseminação do conteúdo de forma interdisciplinar, as autoras encontraram que em 

algumas escolas há espaço para debate e construção de práticas pedagógicas voltadas 

para as relações étnico-raciais embora haja alguns entraves para a implementação da 

Lei, isto é, quando a escola apresenta resistência em inserir os conteúdos no currículo 

escolar e/ou quando alguns professores acreditam não ser necessário ter uma legislação 

específica para garantir o ensino em relação à diversidade étnico-racial ou desconhecem 

a existência da mesma. A evolução esbarra justamente no despreparo dos professores, 

fruto de uma falha nos currículos que não contemplam as relações étnico-raciais na 

formação docente, de modo que muitas das tentativas de inserção dessas temáticas são 

superficiais, pontuais e continuam a reproduzir estereótipos negativos relacionados a 

esses grupos étnico-raciais (MUNANGA, 2015). 

Os dados e fatos descritos aqui vão pouco a pouco contribuindo para a formação 

de identidades, e este tipo de socialização deficitária colaborará negativamente para a 

identidade e para a autoestima das crianças membros de grupos minoritários.  Isso se 

torna ainda mais preocupante quando diversas pesquisas sugerem que a identidade 

étnica pode ter uma influência importante em resultados de desempenho acadêmico, 

habilidades para lidar com o racismo e a discriminação e bem-estar psicológico 

(CHAVIRA; PHINNEY, 1999; PHINNEY; CHAVIRA, 1995; UMAÑA-TAYLOR; 

DIVERSI; FINE, 2002). 

Neste sentido a solução também se encontra na socialização. A socialização é 

importante para formação de uma identidade étnica fortalecida, quando acontece por 

meio de estratégias pedagógicas e um ambiente saudável de interação que facilitem a 

identificação positiva das crianças com seu grupo étnico e a valorização de todas as 

crianças dos diversos grupos étnicos, distantes dos estereótipos, das caricaturas, da 

história falaciosa que coloca os povos Africanos e nativos como meros participantes 

secundários na construção da nossa sociedade (GOMES, 2002; MUNANGA, 2015).  

Tendo em conta que uma criança em idade escolar passará maior parte do seu 

tempo de vigília na escola, que a escola detém o conhecimento acadêmico científico 

capaz de desmistificar muitas das falácias em relação aos grupos étnicos minoritários, 

que é um rico espaço de encontros das diferenças, este se torna, portanto, um ambiente 

valioso de socialização. É de extrema importância que a criança encontre na escola 

elementos expressivos da sua cultura e de sua origem, que contribuirão para a formação 

de um autoconceito positivo e de uma autoestima positiva.  
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Deste modo, o presente estudo propõe direções teóricas e práticas para 

construção de projetos interventivos com objetivo de melhorar a identidade, a 

autoestima individual e grupal de crianças negras, por entender que a psicologia social, 

área que tradicionalmente se debruça sobre os fenômenos do racismo, muito pode 

colaborar para o combate dele e para a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária para todos. Esse estudo nasce da inquietação para entender como, numa 

sociedade marcada pelo racismo, como a brasileira, como crianças e adolescentes 

membros de grupos minoritários que são sub-representados ou representados de forma 

estereotipada se identifiquem com seu grupo étnico-racial de pertença e tenham uma 

autoestima positiva? 

JUSTIFICATIVA 

Ainda que a escola seja considerada um ambiente igualitário, e as crianças sejam 

entendidas como seres livres de preconceito, a verdade é que o ambiente escolar é um 

recorte da sociedade e reproduz suas desigualdades, e para Hughes (2006) cada criança 

deve ser entendida como um lugar onde o racismo
1
 pode nascer. Reconhecer que o 

racismo está na escola e que as crianças o reproduzem é imprescindível para que seja 

possível combatê-lo (GOMES, 2002).  

É certo que evoluímos muito nas últimas décadas, principalmente graças à 

aprovação da Lei 10.639/03 e posteriormente a lei 11.645/08, resultante de anos de lutas 

dos movimentos negros, que tornou obrigatório o ensino de História da África, História 

da Cultura Afro-Brasileira e História dos Povos Indígenas. A socialização étnica 

resultante do ensino de História da África, História da Cultura Afro-Brasileira e História 

dos Povos Indígenas é um fator importante para o entendimento, à compreensão da real 

história do Brasil e a resolução conflitos raciais presentes no cotidiano escolar, 

principalmente, na educação infantil, onde as crianças estão formando suas identidades 

no contato com o outro e necessitam de identificação positiva com seu grupo ético, a 

fim de se reconhecer enquanto pertencente aquele grupo, bem como da valorização da 

sua cultura pelo outro. Sem a socialização étnica as crianças negras estão em 

desvantagem e podem ter sua identidade e autoestima comprometidas. 

                                                             
1 A autora usa o termo preconceito porque ele é mais abrangente as possíveis diferenças entre grupos 

humanos que podem existir (idade, gênero, peso, condição física ou intelectual, etc.). 
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Esta pesquisa nasce da preocupação com a ausência ou a presença pouco 

significativa da socialização étnica na escola. Consiste num estudo aprofundado sobre a 

centralidade da identidade étnica para a autoestima individual e grupal de crianças 

pertencentes do grupo negro, ao passo que apresenta uma série de teorias que podem 

direcionar a construção de projetos interventivos em socialização étnico-racial. Espera-

se que este estudo contribua para o combate ao racismo, que como consequência 

melhore a qualidade de vida e possibilite o pleno desenvolvimento de identidades. Para 

a teoria da psicologia social, o estudo contribui com um compilado de estudos sobre 

identidade étnica, autoestima de crianças e socialização étnica, temáticas ainda pouco 

exploradas pela psicologia social brasileira.  

Posto isso, a presente dissertação será estruturada em três capítulos. O Primeiro 

capítulo 1 intitulado “Intervenções para redução do preconceito racial na escola: uma 

revisão sistemática” consiste numa revisão sistemática da literatura que visa capturar o 

cenário de intervenções para redução do preconceito racial na escola a nível nacional e 

internacional, alcançando as metodologias e aportes teóricos utilizados para tais 

intervenções. A revisão apresentou como principal resultado o fato de que a Psicologia 

social brasileira pouco se dedicou a elaboração de intervenções no sentido de reduzir o 

preconceito racial.  Já o segundo capítulo, recebeu o título “A influência identidade 

social e pertença grupal na autoestima de crianças pertencentes a grupos minoritários: 

uma revisão crítica da literatura”, é uma revisão na literatura com objetivo de oferecer 

aporte teórico e fixar o estudo dentro do campo da Psicologia social e avança na teoria 

revisando estudos que demonstram a relação entre identidade étnica e autoestima em 

crianças e adolescentes, se debruça teoricamente sobre os aspectos desenvolvimentistas 

da aquisição de identidade étnica, particularmente numa sociedade multiétnica e 

desigual, como a brasileira. Por fim, o terceiro capítulo 3, nomeado de “Intervenções em 

socialização étnica para melhorar identidade, autoestima individual e grupal de crianças 

negras”, aponta direcionamentos para a construção de programas de socialização étnica 

para redução do preconceito e consequentemente contribua para a construção de 

identidade étnica fortalecida e alta autoestima para crianças de grupo negro.  Por fim, o 

Capítulo 4 traz as Considerações Finais, as conclusões referentes ao estudo, às 

limitações e as perspectivas futuras. 
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CAPÍTULO 1 

INTERVENÇÕES PARA REDUÇÃO DO PRECONCEITO RACIAL NA 

ESCOLA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

RESUMO 

Na literatura em psicologia social sobre preconceito no Brasil nos últimos vinte anos 

observam-se poucas produções sobre ações para reduzir o preconceito, e 

especificamente, sobre socialização étnico-racial na escola. Assim, o presente estudo 

analisa, a partir de estudos já publicados, quais intervenções têm sido realizadas nas 

escolas a fim de diminuir o preconceito racial, no Brasil e no mundo, nos últimos dez 

anos, e averiguar se estes medem eficácia das propostas de intervenção. Para tal, optou-

se pela revisão sistemática da literatura, de modo a encontrar o maior número possível 

de trabalhos e apresentá-los de maneira organizada. Os resultados apresentaram pelo 

menos três níveis de respostas para redução de preconceito: 1) estudos que testam a 

teoria do contato de Allport; 2) Educação Multicultural; e 3) estudos brasileiros que 

avaliam intervenções já existentes nos currículos escolares. Um importante resultado 

desta revisão diz respeitos a pouca publicação de estudos sobre intervenções no Brasil, 

sendo a totalidade dos artigos da área da educação. Estes achados sugerem a 

necessidade de que a Psicologia Social brasileira comece a se mobilizar no sentido de 

construir métodos e instrumentos interventivos para redução do preconceito. 

PALAVRAS-CHAVE: Socialização étnica. Intervenção. Racismo. Escola. 

ABSTRACT 

In the literature of social psychology on prejudice in Brazil in the last twenty years, 

there is little production on actions to reduce prejudice, and specifically, on ethnic-racial 

socialization at school. Thus, the present study analyzes, from studies already published, 

which interventions have been carried out in schools in order to reduce racial prejudice, 

in Brazil and in the world, in the last ten years, and to investigate whether they measure 

the effectiveness of intervention proposals. To this end, we opted for a systematic 

literature review, in order to find the largest possible number of works and present them 

in an organized manner. The results showed at least three levels of responses to reduce 

prejudice: 1) studies that test Allport's contact theory; 2) Multicultural education; and 3) 

Brazilian studies that evaluate interventions that already exist in school curricula. An 

important result of this review concerns the little publication of studies on interventions 

in Brazil, with the totality of articles in the area of education. These findings suggest the 

need for Brazilian Social Psychology to start mobilizing itself in order to build 

intervention methods and instruments to reduce prejudice. 

KEYWORDS: Ethnic socialization. Intervention. Racism. School. 

 

 

 



22 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

A concepção do racismo como um fenômeno que acontece desde a infância é 

compartilhada por muitos pesquisadores da psicologia social, e esse entendimento leva 

a compreensão de que a infância também pode ser o lugar/tempo de se investir em ações 

de combate que direcione nossa sociedade a tempos mais igualitários e justos.  

Os estudos sobre racismo e mais especificamente sobre os preconceitos 

associados a diferentes grupos, seja de idade, gênero, compleição física, etnia, raça, 

entre outros grupos sociais, ganharam em visibilidade após a obra seminal de Gordon 

Allport (1954): “A natureza do preconceito”. Em seu livro, o referido autor apresentou 

as linhas basilares para a análise do fenômeno, tornando-se uma referência fundamental 

para os estudos sobre preconceito que são desenvolvidos até os dias atuais. Allport 

(1954) definiu o preconceito como uma atitude negativa em relação a um indivíduo 

baseada na crença de que ele possui as características negativas que são atribuídas a um 

grupo que é socialmente desvalorizado.  

Cognitivamente falando, o preconceito é uma forte generalização de atributos 

ostensivamente pertencentes a um indivíduo ou grupo e o termo “preconceito” denota 

com mais precisão julgamento a priori, injustificado, que é geralmente, mas não 

necessariamente, negativo (HUGHES, 2014). Outro ponto em que racismo e 

preconceito diferem diz respeito ao fato de que o racismo também existe no nível das 

instituições e da cultura (JONES, 1972), isto é, o racismo não opera apenas nas relações 

interpessoais, mas atravessa ás principais instituições sociais (família, igreja, escola, 

mídia, etc.), assim como há culturas que são valorizadas enquanto outras são 

inferiorizadas, decorrente da ideia de que os grupos humanos construídos a partir de 

padrões culturais constituem entidades igualmente naturais (VALA; BRITO; LOPES, 

2015). 

Complementar a visão de Jones (1972) e diferenciando racismo de preconceito, 

Lima e Vala (2004) dizem que o racismo reúne os processos de discriminação e de 

exclusão social, enquanto que o preconceito fica no campo das atitudes. O racismo é 

muito mais do que uma atitude, e é definido como: 
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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 resignificada em termos de uma marca 

cultural interna que define padrões de comportamento. Por exemplo, a cor da pele sendo 

negra (marca física externa) pode implicar na percepção do sujeito (indivíduo ou grupo) 

como preguiçoso, agressivo e alegre (marca cultural interna) (LIMA & VALA 2004, p. 

402). 

Ainda que a problemática possua grande relevância social, o preconceito e o 

racismo quase sempre são atribuídos ao outro, distanciando/isentando cada um de nós 

do fenômeno (LIMA & VALA, 2004). Na literatura em psicologia social sobre 

preconceito no Brasil salienta-se a raridade de estudos sobre ações para a redução do 

preconceito (LIMA, 2013), mas ainda menores são as produções sobre socialização na 

escola. Assim, este trabalho nos ajudará a compreender o cenário de pesquisas que se 

atentaram para a socialização étnica na escola como meio prático para reduzir o 

preconceito. 

Para tal, optou-se pela revisão sistemática por ser um método que permite 

maximizar o potencial de uma busca, encontrando o maior número possível de 

resultados de uma maneira organizada (COSTA & ZOLTOWSKI, 2014). Nesse sentido, 

esta revisão sistemática procura entender, a partir de estudos já publicados, quais 

intervenções têm sido realizadas nas escolas a fim de diminuir o preconceito racial e 

qual a eficácia desses estudos. Mais especificamente, verificou-se se as intervenções são 

fundamentas em teorias, e em quais teorias os estudos são fundamentados; observou-se 

quais as metodologias adotadas nas intervenções e identificou-se os atores das 

intervenções (quem realiza as atividades).  

A Teoria do Contato proposta por Allport (1954), que postula que o contato 

intergrupal, em determinadas condições, como status igual e apoio de autoridade,  reduz 

o preconceito e a Educação Multicultural que entende multiculturalismo como a soma 

de todas as experiências indiretas de encontro ou interação com os elementos e/ou 

membros de culturas estrangeiras), insurgem como teorias que podem ser utilzadas para 

amparar a constução de projetos de intervenção em socialização étnica para a redução 

do preconceito. 
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Antes de apresentar o estudo, traçaremos um percurso conceitual e o estado da 

arte dos principais termos envolvidos na análise. 

Racismo na Infância: a escola como ambiente central de socialização do 

preconceito 

Até a primeira década dos anos 2000, a análise das formas mais sutis e indiretas 

de expressão do racismo e do preconceito nos adultos já contava com um amplo corpo 

teórico e metodológico dentro da psicologia social. Estudos mostram que as crianças 

expressam racismo de forma velada, sutil ou indireta, em contextos em que é possível 

justificar a discriminação (FRANÇA & MONTEIRO, 2004). Entretanto, as autoras 

apontaram para uma carência de estudos que analisem as formas mais sutis e indiretas 

de racismo na infância. 

Vrijdags e Fernandes (2017) inferem que a carência de estudos brasileiros que 

investigam o preconceito em crianças pode ser explicada pela ampla difusão na 

literatura da abordagem cognitiva do desenvolvimento (ver ABOUD, 1988), que coloca 

o preconceito em crianças como uma limitação de suas capacidades cognitivas ainda em 

desenvolvimento, sem considerar que esta seja resultado da interiorização das normas 

sociais antipreconceito.  

Neste mesmo sentido, França & Monteiro (2004) trazem que, a abordagem 

cognitiva do desenvolvimento não explicaria por que, mesmo já tendo adquirido o 

amadurecimento cognitivo, as pessoas na fase adulta ainda permanecem expressando 

preconceito. Em estudos realizados em 2004 e 2013 as autoras postularam que, ao 

contrário do que se acreditava até então às crianças mais velhas não deixam de 

expressar preconceito, mas, por conta da interiorização das normas sociais dos adultos, 

às crianças passam a expressar o preconceito de forma mais sutil, indireta ou velada. 

Não é que a criança deixa de ser preconceituosa. O que acontece é à internalização e a 

aprendizagem de normas sociais antirracistas que desaprovam formas explícitas de 

preconceito na maioria das sociedades. Assim, uma vez que se percebeu que o 

preconceito se desenvolveu em uma idade muito jovem em crianças, psicólogos e 

educadores aumentaram seus esforços para examinar seu desenvolvimento e possível 

redução (ABOUD et. al, 2012). 

A escola é um ambiente privilegiado de socialização com grande potencial para 

quebrar o ciclo do preconceito e do racismo (GOMES, 2002), principalmente quando se 

entende que o acesso à informação sobre a diversidade de culturas desvinculada do 
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juízo de valor, dos padrões eurocêntricos e dos estereótipos, rompe com a lógica que 

sustenta o racismo (HUGHES, 2006) – a de que existem povos, culturas e raças que são 

superiores.  

A educação tem papel central no ciclo que limita a plena cidadania do negro, 

pois além de oferecer aos indivíduos a formação necessária para que o mesmo busque 

seu sustento e subsistência na sociedade, esta instituição influencia os valores, constrói 

e transforma as representações e a identidade e transmite, constrói e reproduz 

conhecimentos e cultura. Sendo assim, a cultura de discriminação pode encontrar na 

escola um reforçador ou uma barreira verdadeiramente forte (FEITOSA, 2012). 

Ainda operando sobre a lógica racista, como é possível observar em uma série 

de estudos (GOMES, 2002; COELHO & COELHO, 2006; FEITOSA, 2012; SANTOS 

& FRANÇA, no prelo), as crianças negras se encontram muito vulneráveis ao fracasso 

escolar, são negativamente representadas pelos professores, os professores não se 

sentem preparados para falar e não falam de raça e etnia e há um silêncio na 

comunidade escolar que impede o reconhecimento do racismo e que implica no não 

tratamento da questão de forma efetiva, trazendo sofrimento psíquico para essas 

crianças como mostra o estudo de Moreira-Primo e França (2020a) que observaram que 

os principais efeitos do racismo em crianças negras culminam na construção negativa de 

sua identidade étnico-racial; a baixa autoestima; a tristeza; a exclusão e o fracasso 

escolar. Os autores afirmam que a escola, especialmente através das atitudes dos 

professores, atua na transmissão do racismo, expresso na ausência de demonstração de 

carinho, aproximações, gestos, avaliações e no tratamento dado às crianças negras. 

Essas experiências de racismo vividas na escola produzem tristeza, medo, raiva e 

vergonha nas crianças negras (MOREIRA-PRIMO; FRANÇA, 2020b). 

 

Intervenções para redução do preconceito 

Em muitas, se não em todas as sociedades ocidentais, as relações entre membros 

de maiorias étnicas e membros de minorias étnicas receberam ampla atenção, tanto na 

arena da política social e em pesquisa acadêmica. Os governos são frequentemente 

confrontados com a tarefa de reduzir tensões e conflitos entre vários grupos e 

responderam a esse desafio com uma variedade de iniciativas políticas (BINDER, et. al. 

2009).  
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Essas iniciativas são principalmente voltadas para escola, uma vez que na escola 

às diferenças se encontram e também por causa da expectativa de que um sistema 

educacional bem sucedido forme sujeitos mais igualitários, capazes de conviver pacifica 

e respeitosamente com as diferenças (GOMES, 2002). Deste modo, à medida que cresce 

a cobrança para que as comunidades e as escolas se tornem mais inclusivas socialmente, 

as crianças têm mais oportunidades de fazer amizade com pessoas de diferentes origens 

étnicas. Educadores e formuladores de políticas estão aprendendo com as experiências 

passadas à medida que elaboram programas para prevenir ou reduzir o preconceito e a 

discriminação (ABOUD, 2012). 

Neste sentido, avaliar a efetividade das intervenções torna-se necessário. Estudos 

têm se dedicado a esse objetivo, em destaque estaria o estudo canadense realizado por 

Aboud (2012) que consistiu numa revisão sistemática sobre relatos de intervenções para 

o combate ao racismo, publicadas entre os anos de 1980 e 2010, que encontrou pelo 

menos duas vertentes principais nas quais se baseiam às intervenções para redução do 

preconceito: uma delas testa a teoria do contato desenvolvida por Allport (1954), que 

descreve condições específicas sob as quais o contato intergrupo reduz o preconceito, 

como status igual e apoio de autoridade; e as teorias alternativas da redução do 

preconceito que se concentram na exposição direta a informações que mudam a forma 

como as pessoas pensam e sentem sobre outros grupos. Nesse caso, o contexto é 

intencionalmente manipulado, por exemplo, através de mídia e instrução, que consiste 

na apresentação de vídeos ou outros materiais midiáticos cujo conteúdo ajude a 

desconstruir estereótipos relacionados a grupos étnicos minoritários. 

No caso destas intervenções realizadas por meio da exposição a informações 

sobre o outgroup, Aboud (2012) refere que às mensagens não são apenas associadas ao 

respeito, mas são capazes de quebrar generalizações negativas (o preconceito). A 

exposição repetida a formas inclusivas de organizar uma classe de alunos, o reforço 

repetido de pensar sobre as múltiplas formas de classificar as pessoas e a inquietação 

pelas experiências de outros com discriminação, isto é, quando se demonstra injusta 

para determinados grupos são alguns exemplos. Além de informações antirracistas, 

pode haver treinamento em habilidades para enfrentar preconceitos e emoções, como 

empatia. Os processos psicológicos almejados são semelhantes àqueles que se espera 

que mudem como resultado do contato, mas a estratégia é a comunicação. 

É fundamental a compreensão de que teoria e pesquisa em intervenções para 

trabalhar a identidade racial sejam um trabalho particularmente importante para 
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psicólogos dada a sua ênfase na identidade racial e interesse em promover uma 

mudança positiva de longa data (QUINTANA, 2007). Percebemos que ao redor do 

mundo cresce a percepção da necessidade de avaliar a efetividade de programas 

interventivos para a redução do racismo. Assim, esta revisão pretende averiguar o que 

vêm sendo feito em termos de programas interventivos para redução do racismo, bem 

como a efetividade desses programas, no mundo e especialmente no Brasil, nos 

perguntando o que as orienta, como são realizadas, por quem, são norteadas por teorias? 

 

Objetivos 

1- Geral 

Identificar quais intervenções vêm sendo realizadas nas escolas para 

diminuir o preconceito racial, a nível nacional e internacional, nos 

últimos dez anos (2009-2019). 

2- Específicos 

✓ Verificar se as intervenções são fundamentas em teorias, e em quais 

teorias os estudos são fundamentados;  

✓ Observar quais as metodologias adotadas nas intervenções; 

✓ Identificar os atores das intervenções (quem realiza as atividades) 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, por meio de um 

levantamento nas bases de dados de artigos científicos do: Journal of Personality and 

Social Psychology, European Journal of Social Psychology, Scielo e Psychinfo. A 

designação dessas bases de dados tem como objetivo apreender o cenário de estudos 

realizados principalmente no campo da psicologia, no Brasil e em outras partes do 

mundo. A consulta foi realizada no mês de junho de 2019, a partir dos descritores 

‘redução do preconceito em escolas’, ‘combate ao preconceito étnico’, ‘intervenção 

intergrupal em escolas’ e ‘educação multicultural’.  

O recorte temporal das publicações dos artigos foi determinado com o intuito de 

encontrar dados mais recentes referentes aos objetivos desta revisão. 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990992
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Critérios de Inclusão e Exclusão 

Para fazer um filtro nos resultados das buscas, uma vez que é inevitável que 

apareçam artigos que não se enquadram nos objetivos, os artigos potencialmente 

relevantes serão selecionados a partir de critérios de inclusão e exclusão, aqui definidos: 

 

a) O estudo ser empírico e interventivo; 

b) Abordar o Preconceito Racial/Étnico e discriminação como variáveis 

dependentes; 

c) Ser realizado com crianças e adolescentes em idade Escolar. 

Triagem de dados 

Os dados que emergiram das buscas foram inseridos em uma planilha contendo: 

título, autor, ano de publicação, quem executou a intervenção (escola, professor, 

psicólogo) e se era de natureza empírica, teórica ou interventiva (Tabela 1). Conforme 

ilustrado na figura 1, a busca inicial gerou 282 estudos, 45 estudos brasileiros 

responderam as buscas em “Scielo Brasil”. Todos os resumos foram lidos e avaliados 

segundo os critérios de inclusão e exclusão. Depois de realizada a leitura 20 dos artigos 

se mostraram relevantes para a revisão e seguiram para uma análise mais detalhada.  

Figura 1: Organograma das produções científicas apresentadas nas buscas. 
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Fonte: Elaboração própria (2020). 

Dos 20, doze foram excluídos: porque não tratavam de preconceito intergrupal 

(3), porque não era uma intervenção (2), porque foram realizados com universitários 

e/ou adultos (7). Dois estudos que não apareceram nas buscas, mas era de conhecida 

existência foram adicionados aos dados. Logo, os 8 + 2 foram resumidos para descrever 

informações relevantes. Assim, 10 estudos compõem esta revisão, como podem ser 

vistos no Quadro 1. 

Quadro 1: Estudos apresentando propostas de intervenções em redução do preconceito 

ao redor do mundo 

Artigos testando a teoria do contato 

Artigos sobre educação multicultural 

TÍTULO AUTORES ANO EXECUÇÃO NATURE

ZA 

PAÍS 

Does intergroup contact 

affect personality? A 

longitudinal study on the 

bidirectional 

relationship between 

intergroup contact and 

personality traits. 

Vezzali, 

Turner, 

Capozza & 

Trifiletti 

2017 Pesquisador(a) 

em psicologia 

Empírico Itália 

Breaking down a 

barrier: increasing 

perceived out-group 

knowledge reduces 

negative expectancies 

about intergroup 

interaction. 

Aydogan & 

Gonsalkorale 

2015 Pesquisador(a) 

em psicologia 

Empírico Austrália 

With a little help from 

our friends: The impact 

of cross-group 

friendship on 

acculturation 

Heassler, 

Gonzalez, 

Lay, 

Lickel,Zagef

k, Tropp, 

2017 Pesquisador(a)  

em psicologia 

Empírico Chile 
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preferences. Brown, 

Astudillo & 

Bernardino 

The impact of exchange 

programs on the 

integration of the 

hostgroup into the self-

concept. 

Sassenberg & 

Matschke 

2010 Pesquisador(a)  

em psicologia 

Empírico Alemanha 

Does contact reduce 

prejudice or does 

prejudice reduce 

contact? A longitudinal 

test of the contact 

hypothesis among 

majority and minority 

groups in three european 

countries. 

Binder, 

Zagefka, 

Holloway, 

Brown, 

Funke, 

Kessler & 

Mummendey 

2019 Pesquisador(a)  

em psicologia 

Empírico Alemanha, 

Bélgica e 

Inglaterra 

Social Identity 

Complexity, Cross-

Ethnic Friendships, and 

Intergroup Attitudes in 

Urban Middle Schools. 

Knifsend & 

Juvonen 

2014 Pesquisador(a)  

em psicologia 

Empírico Estados Unidos 

Evaluation of an 

intervention using cross-

race friend storybooks 

toreduce prejudice 

among majority race 

young children. 

Johnson & 

Aboud 

2017 Pesquisador(a)  

em psicologia 

Interventiv

o 

Canadá 

Culturally responsive 

teaching and teacher 

expectations for latino 

middle school students. 

Garcia & 

Chun 

2016 Pesquisador(a)  

em psicologia 

Empírico México 
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Equal but different: 

effects of 

equality/inclusion and 

cultural pluralism on 

intergroup outcomes in 

multiethnic classrooms. 

Schwarzenth

a; Schachner, 

Van de 

Vijver;  & 

Juang 

2018 Pesquisador(a)  

em 

psicologia 

Empírico Alemanha 

Multicultural 

experiences reduce 

intergroup bias through 

epistemic unfreezing. 

Tadmor, 

Hong, Chao, 

Wiruchnipaw

n & Wang 

2012 Pesquisador(a)  

em psicologia 

Empírico Estados Unidos 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

No gráfico 1 é possível visualizar, de acordo com os dados da presente revisão, a 

frequência de publicações realizadas desde 2009 sobre intervenções realizadas na escola 

para redução do preconceito racial.  

Gráfico 1: Número de artigos publicados por ano 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Os resultados apresentaram pelo menos três níveis de respostas para redução de 
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Multicultural; e 3) estudos brasileiros que avaliam intervenções já existentes nos 

currículos escolares. Cada uma delas será melhor explorada a seguir. 

Testando a teoria do contato para redução do preconceito 

Uma maior parte dos artigos (N=6) que emergiram das buscas são estudos 

empíricos que testam a teoria do contato de Allport (1954), se diferenciam pelo 

acréscimo de uma nova variável, como recurso para combater o preconceito racial e um 

estudo (Aboud, 2017) foi classificado como programa interventivo proposto pelo 

pesquisador do campo da psicologia.  

Vezzali, Turner, Capozza e Trifiletti (2017), realizaram um estudo longitudinal 

com o objetivo de testar a relação bidirecional entre contato intergrupos e traços de 

personalidade. Os participantes eram italianos (maioria) e imigrantes (minorias), 

estudantes matriculados no primeiro ano do ensino médio. Foram medidas: quantidade 

de contato (perguntando participantes sobre a quantidade de contato com o grupo 

externo em geral, em casa, na escola), qualidade do contato (avaliando, por exemplo, se 

o cantato era competitivo/cooperativo e hostil/amigável) e os fatores de personalidade 

(mediu-se a amabilidade, abertura para experiência e extroversão). O estudo mostrou 

mudanças nos traços de personalidade como resultado do contato entre grupos dentro de 

uma escola em um ano, em contraste com a maioria dos outros estudos que examinam 

impacto dos fatores ambientais na personalidade em jovens, que consideram mudanças 

ao longo de vários anos.  

Aydogan e Gonsalkorale (2015) examinaram se aumentar os conhecimentos de 

australianos a respeito dos muçulmanos reduzem suas expectativas negativas sobre uma 

interação futura (ostensiva) com um australiano-muçulmano. Os autores utilizaram 

Escala de Ansiedade para Interação Social (SIAS), manipularam o feedback e por fim 

realizaram um avaliação de demanda, recursos e ameaças.Como previsto, os anglo 

australianos que receberam feedback positivo sobre o seu conhecimento a respeito dos 

muçulmanos tinham uma menor avaliação de ameça e se sentiam menos ansiosos 

durante a interação intergrupal, em comparação com aqueles que estavam na condição 

de controle. Isso fornece suporte para o papel precursor do conhecimento que o exogupo 

pode ter como um recurso de uma interação intergrupal de sucesso. 

Heassler, Gonzalez, Lay, Lickel, Zagefka, Tropp, Brown, Astudillo e Bernardino 

(2017) realizaram um estudo longitudinal que analisou como a similaridade do grupo 

percebido e confiança no outgroup mediam os efeitos da amizade entre grupos em 
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preferências de aculturação (manutenção da cultura e adoção cultural) da sociedade 

receptora. O estudo mostrou que a amizade entre grupos influencia a preferência de 

aculturação. Em particular, quanto melhor a qualidade da amizade que os estudantes 

chilenos estabelecem com imigrantes peruanos na escola, mais eles querem que 

peruanos mantenham sua cultura patrimonial (parcialmente mediada via confiança no 

outgroup). Além disso, os estudantes chilenos também querem que os migrantes 

peruanos adotem a cultura chilena (mediada via similaridade percebida). A descoberta 

de que o contato entre grupos leva os membros do grupo da sociedade receptora a 

apoiar a adoção cultural e manutenção cultural é outro resultado positivo do contato 

intergrupo, além de mudanças nas atitudes gerais dos grupos: ter um amigo peruano 

afetou tanto a vontade de permitir que peruanos matenham seu patrimônio cultural, 

assim como o desejo vê-los adotarem a cultura chilena (desejo de integração peruana na 

sociedade chilena).  

Sassenberg e Matschke (2010), em dois estudos, analisaram o impacto de 

programas de intercâmbio internacional no desenvolvimento da identidade dos alunos. 

O primeiro estudo enfocou o impacto da identificação social, empenho e 

autoestereotipagem em relação ao grupo de acolhimento e comparou antigos e futuros 

intercambistas. Já o segundo estudo, replicou o primeiro com duas alterações: A 

associação do eu usando a inclusão do grupo no autoconceito (SMITH & HENRY, 

1996), e acréscimo de um grupo de controle sem experiência de intercâmbio ou planos 

para participar de algum. Os resultados do primeiro estudo forneceram evidência de 

mudanças no autoconceito, isto é, ex-intercambistas identificaram-se mais com o grupo 

de acolhimento e mostraram um maior nível de comprometimento para esse grupo 

(quando comparado a futuros intercambistas). O segundo estudo evidenciou que a 

identificação e o comprometimento social são mais fortes do que antes do intercâmbio, 

e acrescentaram que estudantes de intercâmbio já têm níveis elevados de identificação e 

comprometimento social com o grupo de acolhimento do que indivíduos que não 

planejam fazer intercâmbio, como se a experiência de contato intercultural fortacesse a 

identidade social dos intercambistas, bem como seu interesse pela cultura do outro. 

Alunos de intercâmbio (considerando os que já fizeram ou fariam intercâmbio) 

incluíram traços do grupo de acolhimento, isto é, do grupo que os recebeu, no seu 

autoconceito. Assim, os estudos fornecem evidência clara do impacto da experiência de 

intercâmbio, de ter contado com uma cultura diferente sa sua, na identidade social e no 

comprometimento social com outros grupos sociais além do seu grupo de pertença. 
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Binder, Zagefka, Holloway, Brown, Funke, Kessler e Mummendey (2009) 

examinaram o preconceito longitudinalmente, juntamente com ansiedade para o contato 

intergrupal e o tipo de amizade com o outgroup. Avaliou-se tanto os efeitos 

longitudinais que o contato teria sobre o preconceito, quanto do preconceito em situação 

de contato, usando duas medidas diferentes de preconceito. Os efeitos do contato foram 

fortalecidos quando o amigo que pertencia a outro grupo étnico era visto como 

altamente típico do seu grupo, o seja, quando trazia fortes características do grupo ao 

qual pertencia. Membros da maioria mostraram efeitos de contato mais fortes do que 

membros de minorias étnicas, para quem tais efeitos foram na verdade inexistente. De 

modo que é possível dizer que o contato teve efeito, no sentido de diminuir o 

preconceito do grupo majoritário em relação às minorias étnicas. Qualidade, bem como 

quantidade de contato (amizade) teve uma influência benéfica ao longo do tempo sobre 

duas medidas diferentes de preconceito: o desejo de manter distância social e as 

emoções intergrupais negativas.  

Knifsend e Juvonen realizaram um estudo para investigar antecedentes 

contextuais (ou seja, colegas e amigos multiétnicos) e correlação (ou seja, atitudes 

intergrupos) da complexidade da identidade social na sétima série. A complexidade da 

identidade social refere-se à sobreposição percebida entre os grupos sociais com os 

quais os jovens se identificam (grupo étnico, religioso, de esporte, etc.). Os dados deste 

estudo foram coletados como parte de um estudo longitudinal de escolas de ensino 

médio localizadas na Califórnia. Estas escolas foram escolhidas por serem etnicamente 

diversas. A complexidade da identidade social mediou o vínculo entre amizades entre 

etnias e atitudes entre grupos étnicos, mas somente quando os adolescentes tinham uma 

alta proporção de pares entre etnias na escola. Os resultados deste estudo, destacam a 

importância de adolescentes frequentarem escolas com alta proporção de pares para o 

desenvolvimento de grupos amizade intergrupais, identidades sociais complexas e 

atitudes interétnicas positivas. 

Johnson e Aboud (2017) tinham por objetivo testar uma intervenção com livro 

de figuras que contava história de amizade entre raças sob duas condições. A 

intervenção visava facilitar a redução do preconceito racial que crianças de duas faixas 

etárias (cinco e sete anos) atribuem a adultos que leem o livro (comunicadores) e seu 

próprio preconceito. Eles ouviram quatro histórias sobre amizade inter-racial. Os 

resultados mostraram que intervenção baseadas em contação de histórias foi bem-

sucedida em melhorar os relatos das crianças sobre as atitudes dos comunicadores em 
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relação aos negros no pós-teste. Isso ocorreu porque os alunos da segunda série 

atribuíram atitudes mais positivas aos comunicadores depois de ouvi-los ler as histórias 

em comparação com as anteriores.  

Educação Multicultural para reduzir o preconceito 

Garcia e Chun (2016) em seu estudo investigaram os efeitos de respostas 

culturalmente práticas de ensino e expectativas dos professores nos resultados 

acadêmicos de uma amostra predominantemente latina. Os pesquisadores utilizaram as 

seguintes escalas:Escala de Expectativas de Realização do Aluno, Escala de ensino 

responsivo, escala de autoeficácia, as notas dos alunos em inglês, matemática e ciências 

no período anterior, para identificar caminhos através do qual os dois aspectos da 

prática de ensino (ou seja, ensino culturalmente responsivo e expectativas dos 

professores) levam ao sucesso acadêmico (ou seja, autoeficácia e desempenho 

acadêmico) entre adolescentes de minorias étnicas/raciais. Os resultados apontam que, 

quando os professores têm grandes expectativas e usam diversos métodos de ensino, 

estudantes latinos tendem a ter crenças positivas sobre suas capacidades para 

desempenho acadêmico e realizam melhor as tarefas. Isso implica dizer que utilizando 

diversos métodos de ensino os professores provavelmente ajudam os alunos envolver-se 

em seu aprendizado e internalizar crenças sobre sua capacidade de ter sucesso na escola. 

No entanto, o estudo não mostrou o efeito positivo da prática de ensino de envolvimento 

cultural, isto é, integrar os alunos em valores e práticas culturais nas atividades da sala 

de aula não teve efeito na autoeficácia ou desempenho acadêmico dos alunos. Significa 

dizer que nesse estudo as estratégias de ensino que integram aspectos multiculturais na 

instrução e as atividades de aprendizado parecem permanecer subdesenvolvidas não 

apresentando resultado sobre as autoeficácia e/ou desempenho acadêmico. 

Schwarzenthal, Schachner, Van de Vijver, Juang (2018) analisaram como a 

diversidade cultural normas/clima na escola está relacionada com resultados 

intergrupais entre estudantes imigrantes e não imigrantes na Alemanha. O estudo mostra 

que, a aprendizagem sobre outras culturas na escola, incorporando a cultura ao 

currículo, e promovendo a apreciação por diversas perspectivas e pessoas (pluralismo 

cultural) podem ter efeitos positivos na orientação de grupos de alunos, isto é, educação 

multicultural pode fomentar relações intergrupais positivas.  

 Tadmor, Hong, Chao, Wiruchnipawan e Wang (2012) explororam, em seis 

estudos, os efeitos benéficos da experiência multicultural sobre o viés intergrupal e o 



36 
 

papel do conhecimento sobre exogrupo como mecanismo motivacional subjacente a 

esses efeitos. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em uma das três 

condições: apenas cultura americana, cultura americana-chinesa, ou um grupo de 

controle, que viu uma apresentação de figuras geométricas. As manipulações 

experimentais (exposição multicultural) incluíram uma apresentação de PowerPoint 

multimídia com fotos, músicas e trailers de filmes que retratam diferentes aspectos das 

culturas: americanas e chinesas em vários domínios, incluindo arquitetura, vestuário, 

culinária, entretenimento, recreação, música, filmes, artes e literatura. Para reforçar a 

experiência dos participantes, também foi pedido para escrever um ensaio de cinco 

minutos descrevendo suas impressões da apresentação. Os pesquisadores descobriram 

que a exposição multicultural levou a uma redução na estereotipização (Estudos 1, 4 e 

6), racismo simbólico (Estudo 5) e decisões discriminatórias de contratação (Estudo 2). 

Os efeitos benéficos do multiculturalismo foram encontrados independentemente do 

grupo alvo de estereótipos (chineses ou americanos-chineses), independentemente da 

experiência multicultural, demonstrando a robustez fenômeno. No geral, estes 

resultados demonstram que a experiência multicultural desempenha um papel crítico no 

aumento da tolerância social através de sua relação com processos cognitivos. Esses 

resultados sugerem que até mesmo algo tão sutil quanto o reviver de uma experiência 

multicultural no laboratório pode levar pelo menos a reduções temporárias na 

estereotipização, no racismo simbólico e na discriminação. 

As intervenções realizadas no Brasil 

Como é possível verificar na Figura 1, das buscas na base de dados Scielo por 

intervenções realizadas no Brasil emergiram 45 resultados, nenhum atendeu aos 

critérios de inclusão. No entanto, foi possível, a partir da leitura dos resumos, perceber a 

natureza dos estudos que vêm sendo realizado no país e ter uma visão do cenário de 

pouco desenvolvimento de intervenções realizadas para redução do preconceito nas 

escolas, principalmente no domínio da psicologia. Revisões recentes chamaram a 

atenção para o fato de que, embora a lacuna da teoria para a pesquisa esteja diminuindo, 

a lacuna entre pesquisa e prática ainda é grande (PALUCK; GREEN, 2009). Embora 

haja uma vasta teorização sobre a temática do racismo, o campo das pesquisas 

interventivas ainda é desprivilegiado pela pesquisa em psicologia.  Quintana (2007) 

endossa esta assertiva ao dizer que parece ter havido pouco interesse para projetar 

intervenções ou programas que possam produzir movimento no desenvolvimento da 
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identidade racial-étnica. As observações de Paluck e Green (2009) e Quintana (2007), 

realizadas a nível internacional, são fortemente verificadas nas pesquisas sobre 

intervenções na área da psicologia no Brasil. 

De acordo com nossos achados, é possível constatar que a área da educação é 

maior responsável por criar, reproduzir e avaliar programas de intervenções que tratam 

da questão do preconceito racial nas escolas brasileiras. Essas intervenções acontecem 

principalmente por meio da inserção de conteúdos historiográficos da África e dos Afro-

brasileiros nas aulas (vide Quadro 2). 

Quadro 2: Estudos brasileiros sobre intervenções para redução do preconceito 

AUTOR 
AREA DE 

ESTUDO 
BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO 

MUNANGA,2015 Educação Dispõe sobre a importância de uma educação 

multicultural que enfoque na rica diversidade do Brasil 

ao incluir na formação da cidadania a história e a 

cultura de outras raízes formadoras do país. As leis 10 

639/03 e 11645/08 que tornam obrigatório o ensino da 

história do continente africano, dos negros e povos 

indígenas brasileiros têm essa função reparatória e 

corretora. 

SILVA,.  

CALDEIRA,2016 

Educação Tem como objetivo analisar o sistema de contagem 

Guarani e alguns símbolos gráficos das Aldeias Itaty 

do Morro dos Cavalos e M'Biguaçu. Trata-se, 

metodologicamente, de um “estudo de caso do tipo 

etnográfico” 

NEIRA, 

NUNES,.2011 

Educação Discute as formas pelas quais a cultura, permeada pelas 

relações de poder, concretiza políticas de identidade e 

interfere na prática pedagógica do componente. São 

apresentadas algumas contribuições para que se possa 

repensar a pedagogia da cultura corporal. 

GAZZOTTI, 

LIBERALI,2014. 

Educação Os dados consistem em um episódio de uma situação 

de lanche entre crianças de dois anos de idade, 

transcrito multimodalmente, que mostra o 
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desenvolvimento multicultural dessas crianças, pela 

maneira como elas lidam com a resolução de um 

conflito. 

LISBÔA, 2017. Educação O principal objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos 

de um programa de treino de escrita inventada na 

aprendizagem de habilidades iniciais de alfabetização 

em crianças pré-escolares falantes de língua 

portuguesa.  

SILVEIRA, 

BONIN, 

RIPPOLL, 2010. 

Educação O objetivo do estudo é analisar como para-textos 

presentes na literatura infantil ensinam e buscam 

influenciar condutas e atitudes em relação à diferença.  

DELMONDEZ, 

PULINO, 

CAVASIN 2014. 

Educação Analisa a educação escolar indígena, mediante as 

concepções de identidade e de diferença, para traçar 

uma compreensão sobre como as políticas 

multiculturais de educação vêm sendo concebidas e 

praticadas historicamente no Brasil. 

MIZRAHI, 

CANEN, 2012. 

Educação Apresenta os fundamentos para a construção de uma 

proposta de gestão estratégica para escolas de Ensino 

Básico com princípios do Balanced Scorecard em uma 

abordagem multicultural 

BOTLER, 2O12. Educação A pesquisa analisou as implicações das políticas 

multiculturais na educação e na escola, bem como as 

concepções e experiências relacionadas.  

BAMPI, 2011. Educação Analisa como o governo do multiculturalismo realiza-

se pelo funcionamento das tecnologias do eu - 

reflexivo, sentimental, cidadão e livre -, operadas pelo 

dispositivo etnomatemático.  

Fonte: Elaboração própria (2020). 

Cinco dos dez artigos encontrados por meio da busca, fazem análises de 

intervenções já existentes nas escolas (ver SILVA; CALDEIRA 2016; LISBÔA, 2017; 
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DELMONDEZ; PULINO; CAVASIN, 2014; BOTLER, 2O12; BAMPI, 2011), 

indicando que há um maior empenho, dentro da área da educação, em analisar 

intervenções já existentes, do que publicar propostas de intervenção que funcionaram 

para reduzir o preconceito. Uma explicação possível para este dado é que desde 2003, 

por meio da Lei de nº 10.639/03, tornou-se obrigatório o ensino da história e cultura 

Afro-brasileira e Indígena na educação básica, os professores e estudiosos da área da 

educação já realizam atividades que visam inserir conteúdos das diversas culturas que 

formam a sociedade brasileira no currículo escolar, embora estas não tenham sido 

publicadas ou não apareceram nas nossas buscas.. 

Os demais artigos discorrem teoricamente sobre estratégias de redução do 

preconceito e/ou construção de identidade étnica. Dentre eles, destaco Munanga (2015) 

que faz uma reflexão sobre importância de ensinar a história da África e do negro na 

sociedade e na escola brasileira. O autor questiona o modo como, atualmente, é 

ensinada a história da África e dos brasileiros de ascendência africana, apontando que é 

feito de modo distorcido e preconceituoso. O autor destaca que é preciso ensinar história 

do Brasil incluindo todos os grupos étnico-raciais que se encontram aqui. No mesmo 

sentido, Neira e Nunes (2011) alertam para possibilidade de a transformação social 

passar pelas políticas de fortalecimento de identidades, para as autoras, ao lado de 

outras estratégias, o currículo pode se estabelecer como campo político para a 

transformação social.  

Silveira, Bonin e Rippoll (2010) diferenciam-se dos autores anteriores ao se 

aproximar de uma proposta prática de intervenção, os autores analisam livros infantis 

como alternativa para ensinar sobre multiculturalismo e as diferenças, para as autoras os 

para-textos servem para reforçar ideias e conceitos, para posicionar a diferença e ensinar 

sobre ela, para demonstrar que a temática pertence a todos nós, uma vez que faz parte 

do nosso cotidiano. 

Com leitura flutuante desses trabalhos é possível notar que eles não estão 

amparados em nenhuma teoria da psicologia social, ora, se o racismo e preconceito são 

expressões comportamentais ou de crenças sobre os grupos sociais (objeto de estudo da 

psicologia social), o que faz estudos interventivos sobre esses fenômenos, mesmo que 

em áreas afins, não recorrer às teorias da psicologia para auxiliá-los? Por fim, é 

importante refletir que a psicologia social brasileira ainda se apropriou do campo das 
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intervenções em socialização para a redução do preconceito, mundialmente ainda há 

uma distância entre teoria e prática, mas no Brasil esse abismo é ainda maior.  

CONCLUSÕES 

A presente revisão teve por objetivo identificar quais intervenções vêm sendo 

realizadas nas escolas para diminuir o preconceito racial, a nível nacional e 

internacional, nos últimos dez anos. Foram realizadas uma revisão sistemática da 

literatura, por meio de um levantamento nas bases de dados de artigos científicos do:  

Journal of Personality and Social Psychology, European Journal of Social Psychology, 

Scielo e Psychinfo. Das buscas retornaram 282 artigos que tiveram seus resumos lidos e 

categorizados dentro dos critérios de inclusão e exclusão, passando a 20 artigos que 

foram integralmente lidos para uma análise mais cuidadosa e mais 12 artigos foram 

excluídos. Artigos que não apareceram nas buscas, mas eram conhecidos foram 

adicionados, assim, 12 artigos formaram esta revisão. Os resultados apresentaram três 

tipos de respostas para redução de preconceito: estudos que testam a teoria do contato 

de Alpport (1954), Educação Multicultural e às especificidades dos estudos brasileiros.  

A teoria do contato foi amplamente desenvolvida e aparece como principal 

aporte teórico para redução do preconceito, dos dez (10) estudos analizados seis (6) 

testavam a eficácia do contato. Dentre os estudos destacamos: mudanças no 

autoconceito resultante de um ano de troca e de contato com grupos étnicos 

diversificados (SASSENBERG & MATSCHKE, 2010); que o contato entre grupos leva 

os membros do grupo da sociedade receptora a apoiar tanto adoção cultural quanto 

manutenção da sua própria cultural (HASSLER et al., 2017); a qualidade, bem como 

quantidade de contato de amizade intergrupal teve um influência benéfica ao longo do 

tempo (BINDER et al., 2009). 

A segunda alternativa para redução do preconceito apresentadas pelos estudos 

analisados nessa revisão é a educação multicultural, isto é, uma educação que seja 

voltada para a inclusão da diversidade cultural no cotidiano pedagógico (CANEN, 

2000). Dentre os estudos destacamos: o realizado por Tadmor, Hong, Chao, 

Wiruchnipawan, Wang (2012), cujo resultado aponta que a experiência multicultural 

aumenta a tolerância social; e, Schwarzenthal, Schachner, Van de Vijver, Juang (2018) 

onde os estudos revelaram que a educação multicultural pode fomentar relações 

intergrupais positivas. 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990992
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Esse padrão de análise trazendo a teoria do contato e enfase no 

multiculturalismo caracterizou os estudos estrangeiros, nos quais o uso das teorias da 

psicologia social foram percebidos. 

No Brasil, os estudos, que emergiram das buscas, foram realizados 

exclusivamente por atores educacionais e que majoritariamente avaliam intervenções já 

existentes nos currículos escolares, apontando para um possível desinteresse de 

pesquisadores da área da psicologia para propor intervenções para redução do 

preconceito racial nas escolas. No entanto, a discussão sobre a obrigatoriedade da 

atuação da psicóloga (o) na escola é recente, ainda se encontra em fase de debate na 

esfera legislativa para que se torne obrigatória à presença das psicólogas (os) nas 

escolas de ensino públicas e privadas. Esta medida pode transformar esta realidade, já 

que aproximará psicólogos da vida cotidiana da escola. 

Um importante resultado desta revisão diz respeitos aos poucos estudos sobre 

interventivos no Brasil, a totalidade destes estudos se concentram na área da educação, 

com pouca ou nenhuma fundamentação na área da psicologia e psicologia social ou 

ciências sociais, campos que tradicionalmente pesquisam o tema do preconceito e 

racismo no Brasil. Resultado semelhante ao encontrado na revisão sistemática realizada 

por Carvalho e França (2019), com objetivo de verificar as ações de enfrentamento ao 

racismo. As autoras encontram, que dentre os 20 artigos que referiam a estratégias de 

enfrentamento ao racismo, apenas quatro pesquisaram alunos, e destes, apenas uma 

tratava de crianças da educação infantil. Concluindo, portanto, que no Brasil, há pouca 

produção acerca de questões étnico-raciais principalmente para a educação infantil.  

Tendo em mente as resoluções da Lei 10.639/2003 que tornou obrigatório o 

ensino de história e cultura Afro-brasileira e Africana, é de se inferir que essas ações 

estão acontecendo, mas sem registro de organização e publicação científica, ocorrendo 

de forma isolada, idealizadas e realizadas por agentes educacionais específicos. 

Esta pesquisa oferece contribuições para a teoria do racismo, especificamente no 

que diz respeito à redução do preconceito racial, uma vez que aqui se reuniu um 

importante volume de intervenções ao redor do mundo, dentro da área da psicologia que 

podem nortear projetos interventivos nas escolas.  

O presente estudo cumpriu seu objetivo de coletar de forma sistemática artigos 

que apresentam intervenções para redução do preconceito, que foram publicados em 

revistas de psicologia e importantes bases de dados e que expuseram a eficácia destas 

intervenções. Os resultados apontam para a necessidade de que a Psicologia, 
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especialmente a Psicologia Social brasileira comece a se mobilizar no sentido de 

construir métodos, instrumentos interventivos para redução do preconceito. Já que a 

construção de uma sociedade democrática, igualitária e livre requer o reconhecimento 

da importância e a criação de meios para que todas as identidades étnicas se constituam 

de forma saudável. A psicologia social possui grande potencial para contribuir neste 

sentido. 

As limitações de escrever uma revisão sistemática no campo da psicologia 

passam por uma questão que é comum nas ciências sociais e humanas: não há uma 

tradição na utilização de palavras-chave indexadas (como, redução de preconceito ou 

relações interétnicas ou programas de intervenção, no caso deste estudo) nem na 

construção de resumos uniformes, o que pode ter influência sobre os resultados. Isto 

expõe a necessidade de coordenar nossas pesquisas com palavras-chave comuns 

(COSTA & ZOLTOWSK, 2018; ABOUD, 2012), considerando à relevância de revisões 

que organizem os conhecimentos já produzidos. 
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CAPÍTULO 2 

A INFLUÊNCIA IDENTIDADE SOCIAL E PERTENÇA GRUPAL NA 

AUTOESTIMA DE CRIANÇAS PERTENCENTES A GRUPOS 

MINORITÁRIOS: UMA REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA 

INTRODUÇÃO 

O estudo da identidade social, dentro da psicologia social, vem sendo 

influenciado pelo modelo da categorização social e pelos progressos no campo das 

investigações sobre as relações intergrupos (Valentim, 2008). Embora a psicologia 

tenha demorado a colocar o grupo como tema próprio, uma vez que, originalmente o 

objeto formal de estudo na Psicologia é o indivíduo, posteriormente os grupos 

compuseram um fenômeno essencial nessa disciplina. Assim, os processos grupais se 

estabeleceram como indispensáveis às investigações que colocam os fenômenos sociais 

como produzidos nas relações de poder constituídas entre os grupos existentes nas 

sociedades (TORRES & CAMINO, 2011).  

Mas o que constituiria um grupo? Torres e Camino (2011) argumentam que para 

um conjunto de indivíduos serem qualificados como grupo, é primeiramente necessário 

que eles mantenham relações específicas entre si, que tenham estabelecido algum tipo 

de relação entre os membros, porém é necessário que seja o tipo de relação onde o 

grupo exista no nível psicológico, isto é, que os membros se categorizem como 

membros daquele grupo e se entendam como participantes dessa instância coletiva 

(WACHELKE, 2012). A ligação das pessoas aos seus grupos se dá por meio de 

identidades sociais (STETS; BURK, 2000). A identidade social compõe a parte do 

autoconceito de um sujeito que resulta do seu sentimento de pertença a um grupo social, 

em conjunto com o valor e o significado emocional (o nível psicológico) ligada a esse 

pertencimento (TAJFEL, 1978). Ter uma identidade social particular significa estar em 

sintonia com um determinado grupo, ser como os outros no grupo e ver as coisas da 

perspectiva do grupo (STETS; BURKE, 2000). Deste modo, a identidade social modela 

a percepção do mundo social e do lugar do indivíduo nele. 

Do ponto de vista teórico, a identidade parte da diferenciação intergrupal, que é 

expressivamente motivada pelo desejo dos sujeitos de alcançarem e manterem 

avaliações positivas de si e de seu grupo de pertença. (SENOS, 1997). De acordo com a 

Teoria da Identidade Social, os indivíduos se engajam em dois processos básicos de 
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categorização de grupo e comparação social que resultam em níveis variados de 

autoestima, dependendo de sua inclinação ao grupo e a avaliação que faz dos grupos aos 

quais pertencem. Os indivíduos se esforçam tanto por uma autoestima positiva quanto 

por uma valorização positiva de seus grupos (CARLSON; UPPAL; 2000). 

Dentre os grupos de pertença, o grupo étnico-racial é considerado de 

fundamental importância para a construção de uma identidade e autoestima positiva, 

principalmente em sociedade racial e etnicamente diversas, como a brasileira. Ainda 

que a identidade étnica-racial de uma pessoa seja um dos muitos componentes que 

compõem sua identidade global, é interessante apontar que esse único componente está 

consistentemente relacionado de forma positiva à autoestima dos indivíduos (UMAÑA-

TAYLOR, 2004). 

Estudos apontam que a identidade étnica-racial é uma conquista que se dá ao 

longo da vida, começando a se desenvolver por volta dos três anos, ainda que limitada 

pela sua pouca bagagem cognitiva, as crianças já categorizam e se autocategorizam 

como pertencentes a grupos étnicos-raciais (QUINTANA, 2003; TRINDAD, 2016), de 

modo que se faz necessário entender como, ainda na infância, se forma a autoestima de 

crianças que pertencem a grupos que são desvalorizados socialmente, isto é, grupos que 

não contribuem de forma positiva para suas identidades. 

Assim, este capítulo tem como objetivos oferecer aporte teórico e localizar o 

presente estudo dentro do campo da Psicologia social para melhor compreensão dos 

fenômenos sociais aqui investigados: a identidade social, pertença grupal e autoestima, 

bem como entender o modo como a identidade social e pertença grupal se relacionam e 

como interferem na formação da autoestima grupal e individual de crianças e 

adolescentes que pertencem a grupos minoritários.  

1 Identidade Social e Pertença Grupal 

As duas instâncias discutidas nesse tópico são fenômenos amplamente estudados 

e teorizados dentro da Psicologia Social, desde sua origem até os dias atuais. Enquanto 

ciência, a Psicologia social adotou como objeto de interesse o indivíduo na relação com 

os outros (TORRES & CAMINO, 2011) seria, portanto, a característica da psicologia 

social o fato de que o sujeito psicológico seria analisado sempre em termos de 
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influência do outro no modo como o indivíduo se relaciona com o mundo, 

(WACHELKE, 2012). 

A teoria da identidade social surge com Henri Tajfel e colaboradores (TAJFEL, 

1981; TAJFEL; TURNER, 1986), que destacaram o âmbito social do comportamento 

individual e grupal, ao consideraram que o indivíduo é modelado pela sociedade e pela 

cultura. Assim, estes autores argumentaram que as relações intergrupais estão 

fortemente ligadas a processos de identificação grupal e de comparação social. A teoria 

da identidade social proposta por Tajfel está ancorada em três princípios básicos: 1) o 

autoconceito é resultado da identificação e pertença grupal; 3) as pessoas são motivadas 

a manter uma autoestima positiva; 3) as pessoas estabelecem uma identidade social 

positiva mediante a comparação favorável de seu próprio grupo – in group – com outros 

grupos sociais – out groups. Deste modo, quando a comparação não é favorável ao in 

group, elas irão adotar estratégias diversas para recuperar o favoritismo de seu próprio 

grupo, como forma de garantir uma autoestima positiva. Para Senos (1997), há uma 

necessidade de manter a autoestima positiva que se apresenta em estratégias específicas 

de comportamento de grupo, as quais possuem o objetivo de assegurar avaliativamente 

uma positiva distintividade intergrupos e assim uma positiva identidade social. 

A identidade social descrita por Tajfel e Turner (1986), sinalizou para três 

reações características à ameaça de insatisfação ou desvalorização real da identidade 

social: 1) mobilidade individual: os indivíduos tenderão a procurar novos grupos de 

pertença em que haja a possibilidade de formar comparações mais favoráveis com os 

exogrupos do que o grupo onde estavam; 2) competição, ou valorização competitiva: 

estratégia tomada para a manutenção de comparações favoráveis que geram uma 

valorização social; 3) criatividade social: se trata de uma estratégia de redefinição dos 

termos em que era realizada a comparação anteriormente favorável, esta situação resulta 

geralmente na transformação de valor de uma característica que anteriormente era 

valorizado negativamente pelo grupo. 

Para Tajfel (1978), uma implicação do processo de diferenciação positiva 

consiste na edificação de relações positivas relativas a identidade do grupo de pertença. 

Simultaneamente, se desenvolve um processo de alta diferenciação orientada a outros 

grupos através da função de categorização, que refere-se ao processo cognitivo de 

organização ou agrupamento de objetos, pessoas ou acontecimentos equivalentes entre 
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si. Na diferenciação dirigida à categorias sociais, há a tendência a acentuação de 

diferenças entre indivíduos pertencentes a diferentes categorias (ou grupos) produzindo 

a categorização social, esse fenômeno é consequência do aumento da semelhança 

percebida entre os indivíduos pertencentes às diferentes categorias ou grupos (SENOS, 

1997) 

Para Wachelke (2012), a noção de pertença grupal é fundamental para a 

formação da identidade social, pois é necessário que o indivíduo tome consciência da 

pertença a algum grupo, categoria ou coletividade para que uma interligação entre os 

campos individual e coletivo façam sentido, é justamente na consciência de pertencer, 

após categorizar a si e aos outros em termos de pertenças grupais, que as pessoas se 

tornam cientes de suas pertenças grupais por meio da identificação. 

A psicologia Social está interessada em fenômenos que são originários dos 

grupos reflexivos, ou seja, grupos (como concebidos na psicologia social) não são 

apenas aglomerados de pessoas, para ser considerado grupo é necessário que os 

indivíduos se categorizem, se entendam como participantes dessa instância coletiva, que 

exista uma ligação subjetiva entre os indivíduos. Esta relação entre indivíduo e grupo, 

com bases no sentimento de pertença e nos aspectos emocionais experimentados pelo 

indivíduo é fundamental para compreender a influência do grupo no comportamento e 

pensamento individual. No mesmo sentido, Cabecinhas (2002) entende que a identidade 

social está associada à consciência da pertença grupal, que ocorre através da 

categorização social, o significado emocional e avaliativo resultante dessa pertença 

produz a preferência pelo grupo de pertença em detrimento de outros grupos.  

É interessante ressaltar as categorias sociais a que cada um pensa pertencer 

suscita informação sobre a identidade de cada indivíduo; cada pertença categorial diz 

respeito a um aspecto da identidade social que descreve e prescreve características 

pessoais, atitudes e normas comportamentais; as comparações intergrupais são 

orientadas por um princípio motivacional com o objetivo de manter uma identidade 

social positiva (VALA, 1997) e um consequente equilíbrio cognitivo. No entanto, 

quando, por alguma razão, um grupo se revela incapaz de proporcionar uma identidade 

social positiva, ocorre uma situação de identidade social inadequada, fenômeno que 

obriga à mobilização de estratégias capazes de repor a função do grupo. 
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É exatamente neste contexto que a autoestima irá se apresentar como um 

conceito chave. É através da autoestima que teremos aparatos para a compreensão da 

motivação subjacente ao comportamento intergrupal (PEREIRA; ÁLVARO; VALA, 

2015). Várias teorias caracterizam a autoestima como um atributo relativamente estável, 

que possui papel central na formação e manutenção de identidades sociais (CVENCEK; 

GREENWALD; ANDREW; MELTZOFF, 2016), isso inclui a visão da teoria da 

identidade social de que a baixa autoestima é produto da percepção da desvalorização 

social do próprio grupo, e, que pode motivar a identificação com os grupos sociais que 

são positivamente valorizados (TAJFEL; TURNER, 1979). 

Em suma, de acordo com a teoria proposta por Tajfel e os estudos realizados 

nesta base teórica, é possível inferir que, os indivíduos adquirem uma identidade social 

através da pertença a diferentes grupos e pela necessidade de uma avaliação positiva de 

si que só é possível quando se estabelecem comparações intergrupos que resultem 

favoráveis ao seu grupo, (VATENTIM, 2008). E, as implicações psicológicas da 

pertença a um grupo estão diretamente ligadas à inserção desse grupo numa 

determinada estrutura de relações intergrupais (CABECINHAS, 2002), isto é, a 

identificação positiva com determinado grupo só é possível se este grupo está em 

situação favorável na conjuntura social, do contrário a identificação não acontecerá e/ou 

a autoestima será prejudicada. 

Os estudos em psicologia social ratificam que a dominação simbólica pode 

conduzir os membros dos grupos em desvantagem social a desenvolver uma visão 

negativa do seu próprio grupo, o que implica consequências trágicas para a autoestima 

dos indivíduos (TORRES; CAMINO, 2011). E a baixa autoestima, por sua vez, 

conduzirá a impactos negativos na capacidade de realização acadêmica e profissional 

dos membros de grupos de baixo estatuto social.  

Aqui se faz necessário apresentar dois conceitos chaves que estão altamente 

ligados a constituição da identidade social: autoconceito e autoestima. O autoconceito é 

uma construção multifacetada que se refere às percepções de um indivíduo sobre ele 

mesmo, que se desenvolvem ao longo do tempo por meio de várias experiências dentro 

do ambiente, por meio das percepções dos outros sobre o indivíduo, e através da 

internalização de atribuições para o próprio comportamento (dos papéis sociais), 

(SHAVELSON; BOLUS, 1982; SMITH; COHEN, 1993). Autoestima, por sua vez, é 
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uma dimensão de autoconceito, é definido como a avaliação subjetiva de um indivíduo 

de si mesmo, isto é, seus sentimentos de valor (por exemplo, muitas vezes eu sinto que 

não sou bom).  A autoestima envolve aspectos avaliativos do autoconceito, sendo 

amplamente entendida como uma avaliação global do próprio valor (GRAY-LITTLE; 

HAFDAHL, 2000).  

Relacionada a estes dois conceitos aparece a identidade étnica, se apresentando 

como uma dimensão do autoconceito refere-se aos sentimentos ligados ao fato de 

pertencer a um grupo étnico, e aqueles pensamentos e comportamentos que são 

resultado em parte da associação ao grupo étnico (por exemplo, tenho um forte 

sentimento de pertencer ao meu grupo étnico) (PHINNEY; ROSENTHAL, 1992). A 

identidade étnica foi observada como sendo um fator crucial da dimensão de si mesmo, 

proporcionando um sentimento de pertencimento e orgulho do grupo (PHINNEY, 1990; 

TAJFEL, 1981). 

Um exemplo de como esses construtos estão relacionados foi demonstrado num 

estudo brasileiro realizado por Zambon (2003), com o objetivo de comparar a 

autoestima de um grupo de adolescentes negros (n=30) e brancos (n=30). Embora em 

relação à autoestima não tenham sido verificadas diferenças significativas entre os 

grupos, foram observadas diferenças estatisticamente significativas no autoconceito 

relativo à aparência física e o autoconceito escolar geral, isto é, os adolescentes negros 

se mostram mais inseguras em relação as suas competências acadêmicas quando 

comparados aos adolescentes brancos. A autora pontua que estes resultados estão em 

consonância com outros estudos que mostraram um aproveitamento acadêmico mais 

alto entre alunos brancos do que negros. Para ela, uma vez que aproveitamento 

acadêmico e autoestima acadêmica são relacionados positivamente, era esperado que a 

autoestima fosse mais alta entre os alunos brancos. 

O resultados supra mencionados revelam a urgência de atentarmos para os 

fenômenos ora em análise. Assim, essa relação entre identidade ético-racial e 

autoestima individual e grupal, bem como estratégias para mudanças desse cenário, 

serão exploradas nos tópicos que se seguem.  
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2 A centralidade da identidade étnico-racial para a manutenção de autoestima 

positiva 

Dentre as identidades sociais, a identidade étnica-racial se destaca na sociedade 

brasileira, pela complexidade de sua constituição enquanto sociedade moldada pelo 

racismo, pelo contexto de multiplicidade de grupos que constituíram sua população no 

período colonial (vindos, sobretudo, da Europa e África) e pós abolição (vindos, 

sobretudo, da Europa) . A importância da identidade étnica-racial para o 

desenvolvimento (principalmente na infância e juventude) é questão sugerida pela 

psicologia social. Embora a importância da autoestima para o bem-estar social e 

individual seja reconhecida em diversos trabalhos, no Brasil, há carência de estudos 

sobre a temática (AVINCI et al., 2007), principalmente trabalhos que pensem a 

autoestima como um construto diretamente ligado aos processos grupais. 

É comum encontrar na literatura contemporânea da psicologia os conceitos etnia 

e étnico para indicar a diferença entre os indivíduos nacionais de um país e grupos de 

outras nacionalidades que vivem nesse país. Este vocábulo também serve para indicar 

minorias imigradas que não são brancas, ou são, mas fazem parte de uma exceção 

dentro dessa raça
2
, de acordo com critérios de exclusão inegociáveis, definidos pelos 

grupos dominantes, por exemplo, baixo status socioeconômico da maioria dos membros 

do grupo, ou esse mesmo status, associado a diferenças linguísticas e/ou religiosas, 

(MONTEIRO, 2002).  

Frequentemente os grupos étnicos-raciais que representam minorias estão em 

situação de desvantagem social: moram nos lugares mais periféricos, têm menos acesso 

a espaços de poder, lhes são atribuídos estereótipos negativos, o que torna estas 

identidades étnicas marcas negativas, é o que acontece com os grupos étnicos no Brasil 

(negros, povos indígenas e ciganos). De acordo com a teoria da identidade social, 

quando a identidade social é insatisfatória (ou inadequada), os sujeitos lutarão para 

deixar o seu grupo atual e para juntar-se a um grupo mais positivo (SENOS, 1999), 

esse, entre outros aspectos, explicaria a desidentificação com grupo, fenômeno muito 

comum ao grupo negro no Brasil, uma vez que, se identificar com um grupo 

socialmente desvalorizado compromete a manutenção de uma autoestima positiva. Por 

                                                             
2
 O termo raça se distancia do entendimento de que existem raças geneticamente hierárquicas, uma vez 

que essa noção é comprovadamente falaciosa e renegada pela comunidade científica. Entende-se a “raça” 

como uma criação social, não uma entidade biológica (CABECINHAS, 2007).  
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conseguinte, se os indivíduos avaliam o grupo étnico ao qual pertence favoravelmente, 

sua autoestima pode ser aumentada através da adesão a esse grupo (LORENZO-

HERNANDEZ; OUELLETTE, 1998). 

Embora a identidade étnico-racial de uma pessoa seja um dos muitos 

componentes que formam a identidade global de um indivíduo, é interessante notar que 

esse único componente está consistentemente relacionado de forma positiva à 

autoestima dos indivíduos. Estudos apontam que a conquista da identidade étnica-racial 

tem forte influência em relação à autoestima dos jovens de grupos minoritários, quando 

esta identidade étnica é forte, isto é, quando há forte identificação com o eu grupo e 

orgulho étnico, a autoestima é reforçada, e os jovens apresentam mais mecanismos para 

enfrentar os efeitos da discriminação pela cultura majoritária. A identidade étnica-racial 

seria a dimensão mais importante da identidade social, principalmente para os jovens de 

minorias (PHINNEY, 1990). 

Em geral, existe uma correlação positiva entre a identificação com grupos 

sociais e autoestima individual. Assim, quando a identidade etnica do indivíduo é 

central e positiva, os efeitos dessa identidade também serão refletidas de forma positiva 

em sua autoestima (CARLSON; UPPAL; 2000). Estudos sobre identidade racial e 

autoestima em negros sustentam a hipótese que a autoestima pessoal e o bem-estar 

psicológico são maiores em negros cuja identidade racial é central e positiva.  

Para entender quando, por que e como a identidade étnico-racial se desenvolve, 

a seguir descreveremos alguns estudos nos ajudarão a compreender como esse 

fenômeno ocorre desde muito cedo na infância. 

3 Identidade étnico-racial: aspectos desenvolvimentistas  

A literatura analisada até aqui, afirma que autoestima individual, assim como 

sentimento de pertença grupal, está ligada a valorização social do grupo (TAJFEL, 

1972; VALA, 1997; SENOS, 1997; MONTEIRO, 2002). Assim, se determinado grupo 

é socialmente desvalorizado, os sujeitos tendem a não se identificar com ele, uma vez 

que somos motivados a buscar identificações positivas e que contribuam positivamente 

para autoestima. Também já vimos que os grupos étnicos minoritários, como o grupo 

dos negros, são grupos socialmente desvalorizados, que possuem uma série de 

estereótipos negativos que lhes são atribuídos, o que leva a uma derrocada na 
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autoestima individual, e/ou a estratégias de mudança de grupo (CAVALLEIRO, 1999; 

GOMES, 2002/2006).  

A partir daqui discutiremos teoricamente como se dá o processo de aquisição da 

identidade étnica, uma vez que a maioria dos modelos de desenvolvimento de 

identidade étnico-racial (em sua maioria desenvolvida fora do Brasil) pressupõe que 

esta se desenvolve ao longo da vida e que o processo de o desenvolvimento da 

identidade varia dentro e entre os grupos étnico-raciais (UMAÑA-TAYLOR, 2004).  

Phinney e Chavira (1995), em seus estudos, confirmam a existência de uma 

progressão da identidade étnica e descobriram que autoestima apresentou correlação 

significativa com identidade étnica em cada período de desenvolvimento, isto é, a 

identidade étnica pode se consolidar com o aumento da idade. O referido estudo teve 

base no teste da teoria do desenvolvimento da identidade étnico-racial de Phinney 

(1990), na qual a autora propõem uma sequência de estágios na formação e 

desenvolvimento da identidade ético-racial fundamentados nos estudos de Marcia 

(1966/1980), assim descritos: 1) o primeiro estágio denominado de difuso, caracterizado 

pela falta de interesse ou preocupação com a etnia-raça; 2) o segundo seria o 

encerramento, nele a etnia é baseada na aceitação das opiniões e valores dos pais e 

outras pessoas significativas de modo acrítico; 3) o terceiro chama-se moratória, 

definido pela ausência de um firme compromisso com a etnia-raça, mas presença da 

tentativa de explorar e entender o significado da etnia; 4) e finalmente, no estágio de 

identidade realizada, marcada pelo compromisso firme com uma identidade após um 

período de exploração, resulta na cristalização e senso de certeza da própria etnia-etnia. 

Posteriormente e de forma mais elaborada, Quintana (2003) postulou uma 

descrição da capacidade de assumir perspectiva étnica, isto é, nomeou uma série de 

diferentes níveis de aquisição de perspectiva sobre etnia. Assim, no nível 0, nominado 

perspectiva fisicalista e observável da etnia, neste existiria uma precisão limitada na 

classificação de raças e etnias com base em características observáveis, por exemplo, 

discriminar as cores de pele negra, marrom e branca e grupos étnicos; no nível 1, seria a 

perspectiva literal da etnia, no qual se tem uma compreensão inicial de alguns dos 

aspectos relativamente permanentes e não observáveis da etnia, por exemplo, idioma 

falado, preferências alimentares, concepção dos componentes patrimoniais ou ancestrais 

da etnia. Em ambos os subníveis de 1, a compreensão da etnia permanece fixa em 
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aspectos não sociais e um tanto abstratos da etnia, por exemplo, ancestrais do México, 

comida chinesa; no nível 2, a  Perspectiva não Literal e Social da Etnia, se inicia uma 

conscientização dos aspectos sutis associados à etnia, não diretamente ligados à cultura 

de origem, por exemplo, diferenças socioeconômicas, integração de experiências sociais 

cotidianas relacionadas à etnia, por exemplo, diferenças étnicas nos padrões de amizade 

e também se tem uma consciência de discriminação étnica e preconceito; no nível 3, a 

Perspectiva de Grupo Étnico, existe uma conscientização do impacto das influências 

experienciais generalizadas associadas à etnia, por exemplo, padrões de socialização 

étnica, além de uma consciência de grupo étnico, por exemplo, consciência de 

perspectivas, atitudes, experiências compartilhadas por determinados grupos étnicos 

(QUINTANA, 2003). 

Analisando essas e outras literaturas, excepcionalmente nos Estados Unidos, 

Trindad (2016) afirma que o reconhecimento de que as pessoas podem ser brancas ou 

negras, desenvolvesse por volta dos três e quatro anos de idade, e resume os principais 

achados em: a) As crianças negras ou brancas só vão se reconhecer como parte de um 

desses grupos após os três anos idade; b) Até os sete anos de idade, as crianças 

acreditam é possível mudar de grupo étnico; c) A predisposição para se identificar como 

“branca” desenvolve-se, em geral, após o contato com indivíduos de grupos étnicos 

diferentes daqueles a que a criança pertence. d) Raça e o sexo (identidades) são aspectos 

percebidos pelas crianças desde os três anos de idade e exercem algum tipo de 

influência sobre a forma como se auto categorizam e categorizam os outros. 

Em pesquisa realizada com as 33 crianças, no Brasil, a autora encontrou que as 

crianças em idade pré-escolar se utilizam de diversas categorias de raça/cor utilizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Através das observações foi 

possível verificar que assim como os adultos, as crianças pequenas se referem, no seu 

cotidiano, as principais categorias de raça/cor, por exemplo, “branco”, “preto”, 

“amarelo”, e também utilizam de eufemismos para cor, como o termo “moreno”.  

Também se identificou que a textura e a cor do cabelo (cacheado, crespo, liso, 

ondulado) além da cor da pele, foram às características mais utilizadas pelas crianças 

para se definirem como membros dos grupos étnico-raciais (TRINIDAD, 2016).  

A autora observou que, enquanto nas crianças brancas o desejo de mudar algo 

em sua aparência foi raro e elas demonstravam que se sentiam confortáveis tendo a 
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aparência que tinham, as crianças que possuíam traços físicos mais próximos do grupo 

étnico-racial negro, isto é pretos e pardos, o desejo de pertencer ao próprio grupo e a 

autoconfiança das crianças em relação aos seus corpos se modificavam (TRINIDAD, 

2016), tais resultados estão em consonância com Bento (2011), que partindo de uma 

revisão bibliográfica em estudos norte-americanos sobre identidade racial na educação 

infantil, afirma que as crianças desde bem pequenas estão atentas ao que é socialmente 

valorizado ou desvalorizado e reconhecem com facilidade quais as características físicas 

que são vistas como melhores e aquelas que não são vistas como positivas. Assim como 

no estudo supracitado, a autora pondera que as crianças pequenas brancas demonstram 

estar confortáveis em sua condição de membro do grupo brancos e raramente mostram o 

desejo de ter outra cor de pele ou outro tipo de cabelo. 

Um aspecto importante da aquisição de identidade étnica diz respeito ao 

encontro da criança com o preconceito e a discriminação, pois, a exposição ou 

encontros com discriminação estimula desenvolvimento de identidade étnico-racial, e, 

como evidenciado anteriormente, a maioria dos modelos que descrevem o 

desenvolvimento da identidade assume que a identidade étnica se desenvolve como 

resultado de encontros com preconceito racial e discriminação, frequentemente na 

adolescência e na idade adulta jovem (QUINTANA, 2007; TWENGE; CROCKER, 

2002).  

Monteiro e França (2002), em estudo realizado com 238 crianças brasileiras 

brancas, negras e pardas com idade entre cinco a dez anos analisou a identidade racial e 

a preferência destas crianças. Os resultados apontaram que crianças negras, brancas e 

pardas de todos os grupos de idades categorizariam corretamente os grupos raciais, 

estando esta capacidade presente de forma mais definida em crianças mais velhas. 

Assim, mais de 80% das crianças desde os cinco anos de idade são capazes de 

categorizar corretamente os grupos raciais estudados, além de que esse número chegou 

a 95% nas crianças de nove e dez anos de idade, demonstrando a já referida progressão 

da compreensão acerca das identidades (FRANÇA; MONTEIRO, 2002). 

Doria, França, e Lima (no prelo), em estudo realizado com 179 crianças brancas, 

não brancas e quilombolas, de ambos os sexos, com idade entre seis a dez anos para 

analisar a identidade racial de crianças quilombolas e não quilombolas, demonstraram 

que, no diz respeito a autocategorização, as crianças brancas se definem como brancas, 



54 
 

já no grupo das crianças não brancas há uma divisão, parte se define como brancas e 

uma outra como negras e no grupo das crianças quilombolas a maioria se define como 

negra. Os autores atribuem esses resultados ao fato de crianças quilombolas terem sua 

identidade reconhecida através de políticas de ações afirmativas e consequentemente, 

identificaram que crianças negras que não são protegidas por essas ações afirmativas 

tendem a uma maior desidentificação étnica. O estudo também observou que crianças 

brancas têm identidade mais positiva do que não brancas (pretas e pardas) e 

quilombolas, em nível de autoafirmação e autovalorização.  

Essa desidentificação com o grupo ocorre justamente pela forma como nossa 

sociedade estruturada de forma racista, inviabiliza a constituição de identidades negras 

fortalecidas. Esse fato fica evidente numa série de três estudos realizados com 86 

crianças brasileiras brancas, Monteiro e França (2004) encontram fatores 

desenvolvimentistas na forma como as crianças expressam o racismo.  Primeiro, 

demonstraram que as crianças expressam racismo de forma velada, sutil ou indireta, em 

contextos em que a discriminação pode ser justificada. Num segundo momento 

verificaram que as crianças do grupo majoritário apenas discriminam contra um alvo 

Negro (grupo minoritário) quando a norma social antirracista não está saliente, ou seja, 

estas crianças expressam o racismo de forma indireta. Já num terceiro estudo, verificou-

se que, a partir dos 8 anos de idade, as crianças Brancas interiorizam a norma 

antirracista e são pressionadas por esta norma para não apresentarem o comportamento 

discriminatório contra pessoas Negras, que anteriormente se mostrava entre os 5 e os 7 

anos (FRANÇA; MONTEIRO, 2004). 

É justamente nesses encontros, muitas vezes permeados por racismo, que as 

crianças de grupos minoritários e socialmente desvalorizados começam a perceber que 

se diferenciam de forma negativa quando em comparação com os pares de grupos 

majoritários. Esses achados são importantes à medida que compreendemos que é 

justamente através do olhar do outro, no contato e na troca com o outro que as 

identidades vão se formar. Se este contato é permeado pelo racismo, a formação da 

identidade étnica será profundamente afetada. Como resultado disso, pessoas com 

identidades raciais desvalorizadas experimentam uma tranformação de consciência, o 

que implica passar da consciência e aceitação de sua desvalorização à resistência e, em 

última instância, redefinição do significado e valor de sua identidade racial (TWENGE; 

CROCKER 2002).  
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Parece existir um consenso entre teóricos sobre a adolescência como ponto 

crítico da formação da identidade étnica. A ideia é que este processo ganha importante 

força durante a adolescência, envolve chegar a uma compreensão da posição de alguém 

em relação a sua posição como membro de um étnico-racial. Embora as crianças 

pequenas estejam cientes da etnia e raça, podem se categorizar como membros do grupo 

e frequentemente participar nas práticas e tradições de seus grupos, o processo de 

ativamente explorar sua etnia e raça e determinar sua importância na vida se torna muito 

mais complexo durante o início da adolescência. Por causa do surgimento do raciocínio 

abstrato e pensamento dialético, os adolescentes são capazes de assumir um papel ativo 

na reflexão sobre suas próprias visões e as dos outros sobre seu grupo e na decisão de 

quão importante é a associação ao grupo para o seu senso de identidade e em fazer 

escolhas sobre a participação em atividades e configurações relevantes para o grupo. 

Assim, o processo de desenvolvimento da identidade racial frequentemente envolve 

passar da internalização do estigma para a rejeição de estigma e redefinição do 

significado de sua identidade (HUGHES, 2009; TWENGE; CROCKER, 2002; 

UMANÃ-TAYLOR ET.AL 2004).  

A perspectiva de identidade étnico-racial sugere a existência de tendências de 

desenvolvimento na autoestima de minorias raciais, com crianças pequenas de minorias 

mostrando autoestima mais baixa do que os brancos, mas com essa diferença 

diminuindo, desaparecendo, ou mesmo revertendo através da adolescência e juventude 

idade adulta, de acordo com metanálise realizada por Twenge e Crocker (2002), mas 

estes resultados estão fortemente atreladas a socialização étnico-racial, uma vez que 

mensagens de socialização dos pais, pares, escola e mídia desempenham um papel 

fundamental na formação desses tipos de processos (HUGHES, 2009; TWENGE; 

CROCKER, 2002) 

Phinney e Chavira (1995) sugerem que são as experiências de socialização que 

definirão o quão positiva ou negativa será a construção da identidade étnica. Membros 

da família, pares e forças sociais (escola, mídia) foram identificados como contribuintes 

primários para as avaliações refletidas que contribuem para a autoestima 

(ROSENBERG, 1979).  

Neste contexto de formação da identidade étnica de crianças, a socialização se 

apresenta como fundamental e central, no próximo tópico descreveremos como as 
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mensagens de socialização passadas através das diversas agências de socialização serão 

responsáveis pela construção de uma identidade étnica positiva ou negativa. 

4 O papel da socialização étnico-racial na construção de identidade e autoestima  

A socialização é a interiorização de uma série de valores específicos da 

sociedade, que serão gravados nas pessoas por meio de uma variedade de instituições, 

sendo suas principais instâncias de fomento: a família, a escola, os pares e as mídias. É 

através do processo de socialização que aprendemos comportamentos, aprendemos o 

valor de cada comportamento e mesmo a quando usar cada um deles. A socialização 

possui um aspecto desenvolvimentista, o que acarreta dizer que ela ocorre por toda a 

vida, mas tem na infância a maior culminância. O processo de socialização é o 

responsável por transmitir informações sobre as semelhanças e diferenças individuais e 

grupais (FRANÇA, 2011).  

É também na trajetória de socialização que cada indivíduo apreenderá suas 

identidades (étnica, cultural, de gênero, etc.), neste processo se aprende o que fazer ou 

não em determinadas situações, mas também se aprende o valor e o significado social 

das coisas, inclusive o significado e valor de pertencer a determinados grupos (o valor 

social do seu gênero, de ser negro, branco indígena ou quilombola, de ser católico ou 

candomblecista). Deste modo, a forma como às agências socializadoras atribuem 

valores a estas pertenças vai definir se a identificação com meus grupos será positiva ou 

negativa. Esse valor está associado ao olhar da sociedade, ou seja, como a sociedade 

percebe as pessoas que são brancas ou negras, católicas ou candoblecistas; esse olhar 

vai condicionar os comportamentos que serão emitidos em direção às pessoas 

pertencentes a cada um desses grupos. As crianças aprendem com seus pais a maneira 

de reagir e ver os grupos sociais, étnicos e religiosos, entre outros (FRANÇA, 2011). 

Dentro de casa, as mensagens que as crianças recebem sobre sua etnia informam 

sobre crenças, tradições e comportamentos étnicos e específicos, que são 

compartilhados pelo grupo familiar, dando origem ao orgulho étnico. A literatura 

ressalta a importância da paternidade e da socialização étnica/racial em particular 

(HUGHES et al., 2006), de modo que a não socialização étnica pode levar ao 

desconhecimento de suas origens, a não-idenficação com seu grupo étnico e/ou negação 

dessa pertença.  
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No entanto, Blash e Unger (1999) salienta que a maioria das crianças negras, ao 

contrário das crianças brancas, não são ensinadas sobre as contribuições intelectuais, 

científicas e culturais de seus ancestrais, na verdade, uma grande quantidadede 

pesquisas acadêmicas retrataram que há uma imagem negativa e/ou imprecisa do povo 

africano e de seus descendentes. Além da socialização por via dos pais, o estudo 

realizado por Blash e Unger (1999) demonstrou que os jovens que tinham conhecimento 

de sua herança Africana, que interagiam na comunidade com adultos ativos na cultura 

afrocêntrica, que participou de organizações juvenis afrocêntricas, e desenvolveu um 

senso de comunidade seu grupo de pertença teria sentimentos mais fortes de identidade 

étnica. 

Outro importante agente de socialização é a escola. A escola vem cumprir a 

função de fornecer conhecimentos necessários para desempenhar determinados papéis 

sociais e também transmitir às normas sociais permitindo o desenvolvimento de atitudes 

socioafetivas como a solidariedade, a tolerância, a responsabilidade e a autonomia 

(FRANÇA, 2011).  

Durante esse processo, tanto o professor, quanto seus instrumentos (livros 

didáticos, revistas, materiais audiovisuais) serão referências para a socialização étnica. 

O que acontece quando a socialização revela modelos de representação negativos? 

Quando, por exemplo, a figura da pessoa negra é sub-representada ou representada de 

forma estereotipada, nos livros, nos desenhos, na história e na cultura, ou no discurso 

transmitido pelo professor?  

A identidade estruturada durante o processo de socialização terá por base a 

precariedade de modelos satisfatórios e a abundância de estereótipos 

negativos sobre negros. Isso leva a supor que uma imagem desvalorativa de 

negros, bem como a valorativa de indivíduos brancos, possa ser 

inferiorizada, no decorrer da formação dos indivíduos, por intermédio dos 

processos socializadores (CAVALLEIRO, 1999; p41). 

A escola, enquanto espaço de socialização, interfere na formação da identidade 

negra, pois é na escola que as crianças negras encontram, talvez pela primeira vez, com 

olhar do outro, com o significado do ser negro, sua história e sua cultura. Este olhar que 

tanto pode valorizar suas diferenças e identidade, quanto pode levar a processos de 

negação, exclusão, discriminação e segregação, quando vincula e repete estereótipos 

(GOMES, 2002), o que influenciará a autoimagem da criança.  
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Santos e Sanches (2011) apontam que a instituição escolar deverá ser o espaço 

privilegiado dessa socialização, proporcionando as crianças uma convivência 

harmoniosa entre todos na escola, respeitando sua cultura, suas particularidades e seu 

modo singular de ver e pensar o mundo. No entanto, as experiências vivenciadas na 

escola, muitas vezes marcada por exclusão contribuem para levar as crianças negras ao 

fracasso escolar, à submissão e ao medo. É o que apontam Moreira-Primo e França 

(2020), com base em relatos de crianças observaram que, crianças negras são bastante 

comprometidas por experiências diretas de racismo e discriminação, mas que elas 

também sofrem quando presenciam um membro do seu grupo racial ser vítima. As 

crianças disseram sentir tristeza, medo, raiva, vergonha, emoções e sentimentos que 

acarretam em danos para o bem-estar emocional, psicológico, físico e social.  

Deste modo, para a criança negra é muito difícil à construção de uma identidade 

étnica positiva. A rejeição demonstrada pelos professores, a pouca representatividade na 

escola, a discriminação dos pares, faz nascer pouco a pouco um sentimento negativo 

direcionado ao seu grupo de pertença, que pode conduzir ao desenvolvimento de uma 

baixa autoestima e de um autoconceito negativo (CAVALLEIRO, 1999). 

Cavallaro (1999) sinalizava que a escola reflete o padrão tradicional da 

sociedade, de supervalorização de uma única cultura enquanto silencia culturas 

minoritárias. Este silêncio da escola sobre a questão étnico-racial permite que seja 

transmitida a todas as crianças superioridade branca em beleza, cultura, inteligência e 

poder. A autora completa dizendo que principalmente a criança negra sofrerá as 

consequências dessa omissão e não reconhecimento da sua relevância e do seu grupo 

para a sociedade, que pode levar ao distanciamento do quadro educacional. É, portanto, 

preocupante a maneira que a África é representada pejorativamente, distante das reais 

contribuições dela para a nossa história. Os povos Africanos são representados de forma 

irreal e parcial, como povos oprimidos, explorados, derrotados, e algumas vezes 

rebeldes ou passivos (SOUSA, LOPES E SANTOS (2007). Em contrapartida, a 

identificação com o branco é positiva, dado o modo como os europeus foram colocados 

como centro e maiores contribuintes para a nossa sociedade e cultura (TELES, 2010). 

É justamente da preocupação com as consequências desse 

apagamento/afastamento, no contexto escolar, que insurge a necessidade de 

intervenções no sentido de garantir que o processo de socialização étnica ocorra de 
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maneira a formar sujeitos satisfeitos com sua identidade, pertença grupal e autoestima 

positiva que são preditores de bem-estar psíquico.  

5 A relação entre autoestima e identidade étnica-racial: estudos com crianças e 

adolescentes de grupos minoritários 

Existe uma faceta da teoria da identidade social que diz respeito diretamente a 

autoestima ou a busca e manutenção de uma autoestima satisfatória, apoiada na 

diferenciação intergrupos (TAJFEL, 1972; SENOS, 1999; WACHELKE, 2012). Esta 

necessidade de autoestima positiva aparece por meio de estratégias específicas de 

comportamento de grupo com o objetivo de assegurar uma avaliação positiva distinção 

intergrupos e assim uma identidade social positiva (SENOS, 1999). Uma série de 

estudos modernos evidenciam os fenômenos descritos por Tajfel na Teoria da 

Identidade Social, e especificamente, nos interessa compreender como a teoria explica 

as peculiaridades da autoestima de crianças e adolescente de grupos minoritários.   

Como já foi discutida, a identidade étnica-racial parece ter um papel central para 

indivíduos membros de grupos minoritários, mais do que para indivíduos membros da 

maioria. Essa ideia se ampara em estudos que demonstraram que identidade étnica de 

adolescentes brancos é significativamente mais baixa do que seus colegas de minorias 

étnicas quando aferidas através de medidas de identidade étnica. Esses resultados 

sugerem a menor importância que os membros de grupos majoritários (especificamente 

os brancos) atribuem a sua pertença étnica (PHINNEY; ALIPURIA, 1990; PHINNEY 

ET AL., 1994). Por outro lado, para as crianças negras ou pertencentes a grupos 

minoritários, a percepção de que os grupos étnicos-raciais se diferenciam, e que 

determinados “privilégios” são dados ao grupo dos brancos; produz a construção 

negativa da identidade, sobretudo, nas crianças que se reconhecem como pertencente a 

um grupo socialmente desvalorizado. De modo que, a construção de sua identidade vai 

sendo afetada, algumas delas passam, por vezes, a não gostar de sua cor, a não se 

identificar como membro daquele grupo e, consequentemente, ter sua autoestima 

prejudicada (MOREIRA-PRIMO; FRANÇA, 2020).  

A correlação entre identidade étnica e autoestima foi demonstrada por Umaña-

Taylor (2004) num estudo que avaliou a identidade étnica e autoestima em adolescentes 

latinos, com idade média de 15,6 anos, em contexto em que eles eram maioria (uma 

escola com público predominantemente latino) e em contexto em que eles eram 
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minoria. Embora moderadas, as descobertas deste estudo sugerem que a identidade 

étnica parece ser mais proeminente para adolescentes de origem mexicana quando eles 

estão em um contexto de minoria do que em um contexto de maioria, já que 

adolescentes que frequentam a escola com a maior população latina relataram os 

menores escores de identidade étnica, isto é, num contexto em que os adolescentes 

latinos são minoria, sua identidade étnica é mais fortalecida. Ao contrário de trabalhos 

anteriores realizados com adolescentes brancos (onde a identidade étnica não foi 

considerada importante/proeminente), a relação entre identidade étnica e autoestima foi 

significativa para adolescentes de origem mexicana, independentemente de serem 

minoria numérica ou maioria em suas escolas. Essa descoberta sugere que, 

independentemente da composição étnica da escola, a identidade étnica permaneceu um 

tanto saliente para os adolescentes de origem mexicana.  

Outro aspecto importante da identidade social presente na teoria proposta por 

Tajfel que se relaciona com a autoestima, é a comparação social, que resultará ou não 

numa distinção em favor do próprio grupo. Quando esta comparação é favorável ao seu 

grupo de pertença uma identidade social positiva se constitui e, portanto, a autoestima 

coletiva positiva é estabelecida. Foi neste sentido que Aykel e Erkuyten (2007) 

realizaram um estudo com pré-adolescentes holandeses e turcos na Holanda, com idade 

entre 10 e 12 anos. Os participantes foram convidados a sugerir características positivas 

e negativas ao seu grupo de pertença e ao outro grupo. Imediatamente após as 

avaliações do grupo, os participantes foram solicitados a indicar como se sentiam no 

momento sobre sua pertença ao grupo étnico.  Os achados deste estudo demonstram que 

o favoritismo do grupo de fato teve um efeito intensificador sobre os sentimentos 

coletivos momentâneos dos pré-adolescentes, em relação ao seu grupo. Uma distinção 

mais forte em favor do próprio grupo foi associada a sentimentos coletivos mais 

positivos, isto é, quanto mais os adolescentes de grupos minoritários percebiam-se 

distintos do grupo majoritário, mais tinham sentimentos positivos pelo próprio grupo. 

Neste estudo o efeito também foi moderado pela identificação étnica, uma vez que 

apenas pré-adolescentes com uma pontuação alta na identificação étnica mostraram 

efeitos de autoestima coletiva (sentimentos positivos em relação ao próprio grupo). 

Aqui a autoestima estava claramente relacionada à auto-sentimentos coletivos 

momentâneos e teve uma associação positiva com o favoritismo do grupo (AYKEL; 

ERKUYTEN, 2007).  
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Embora estes resultados possam parecer contrários aos da teoria da identidade 

social, uma vez que indivíduos de grupos minoritários possuem alta autoestima, a 

explicação para este fenômeno pode estar ligado ao apoio dos pais (socialização, falar 

com orgulho da sua etnia), e o envolvimento com a sua comunidade étnica (Blash, 

1999). 

Assim como os adultos, crianças atuam em uma variedade de tarefas, 

principalmente na escola, e que estas estão interligadas com como eles pensam sobre si 

mesmos – as suas “auto-representações”. Psicólogos sócio-desenvolvimentistas 

destacam, dentre diversos aspectos que se relacionam com o desempenho escolar das 

crianças, estas representações que as crianças têm de si mesmo, frequentemente 

descritas sob o conceito de autoestima. Os pesquisadores há muito se interessam pelo 

grau em que essas autoavaliações estão relacionadas aos comportamentos das crianças 

na escola, incluindo sua motivação e desempenho acadêmico (CARLSON; UPAL, 

2000; CVENCEK et.al, 2017), alguns estudos nos dão dica de que a 

avaliação/comparação que resulta negativa ao próprio grupo pode interferir na qualidade 

de vida das crianças, e especificamente nos seus percursos acadêmicos.  

O estudo realizado por Carlson e Upal (2000) avaliou meninas de origem 

hispânica, afro-americana e branca, com idade média de 12 anos. Foram medidos: 

histórico do aluno, autoestima, identidade étnica, ambiente familiar (incluindo estilo 

parental e estresse familiar) e apoio do professor. Os resultados deste estudo fornecem 

evidências de que diferenças étnicas são significativas tanto nos níveis quanto nas 

fontes (de onde vem) de autoestima para as adolescentes. As meninas adolescentes de 

origem hispânica relataram uma autoestima significativamente mais baixa quando 

comparadas com meninas brancas e afro-americanas, enquanto que uma diferença 

significativa não foi evidente entre esses dois últimos grupos étnicos. Comum a todos os 

três grupos étnicos, estava a evidência dos efeitos positivos da paternidade autoritária e 

o apoio percebido do professor sobre a autoestima, bem como, a evidência de um efeito 

negativo do estresse familiar. Com base nesses dados, a alta autoestima entre as 

meninas afro-americanas parece ser uma função de sua forte identidade étnica, bem 

como de sua visão dos pais como autoritários e de seus professores como apoiadores. 

Cumulativamente, estas descobertas fornecem suporte adicional aos estudos nos quais a 

identidade étnica foi considerada uma dimensão-chave da identidade social que se 
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relaciona significativamente com a autoestima de jovens afro-americanos, já no início 

da adolescência (CARLSON; UPAL, 2000). 

Outro estudo exploratório examinou a relação do indivíduo, família e variáveis 

de envolvimento da comunidade com a autoestima e identidade étnica de afro-

americanos adolescentes do sexo masculino. Os resultados indicaram que a autoestima e 

a identidade étnica eram dimensões distintas, mas relacionadas, do autoconceito. Os 

autores encontraram ainda que exposição à história afro-americana e relacionamentos 

significativos com adultos que eram ativos na comunidade afro-americana foram 

importantes para o senso de identidade étnica dos adolescentes afro-americanos, mas 

não teve relação com a autoestima.  Já o senso de competência e apoio paterno, embora 

positivamente correlacionado com a autoestima e a identidade étnica, foram melhores 

preditores de autoestima. Experimentar um sentimento de pertença e comunidade afro-

americana foi positivamente associado à autoestima e à identidade étnica.  Este estudo 

fornece algum suporte para que a identidade étnica não seja vista apenas como uma 

dimensão única de autoconceito, mas como mediadora ou variável proximal na 

explicação da autoestima (BLASH E UNGER et.al, 1995). 

Blash e Unger (1995) concluíram afirmando que o apoio dos pais ao progresso 

do jovem na escola foi considerado como estando positivamente relacionado à 

autoestima. Por meio do apoio e envolvimento, os pais podem ajudar os jovens do sexo 

masculino a reconhecer que receber um a boa educação não é um privilégio só para 

pessoas do grupo dos brancos ter, e que pode servir como um recurso pessoal, fonte de 

realização e proporcionar benefícios futuros. 

Neste mesmo sentido, alguns autores consideram que o desenvolvimento do 

autoconceito acadêmico e da autoestima da criança surge dento de um contexto amplo 

de imagens culturais e representações sobre o que é possível, em termos de conquistas, 

para si e para seu grupo de pertença. Eles entendem que quando um grupo social é 

representado negativamente, ou raramente mostrado como bem sucedido na escola, 

crianças desse grupo podem achar difícil se imaginar pertencendo ou tendo um bom 

desempenho nesse domínio, e isso tende a ocorrer mais frequentemente para grupos 

étnicos minoritários (WALTON; COHEN, 2007; OYSERMAN; FRYBERG, 2006; 

CVENCEK et. al., 2017). 
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O estudo realizado por Cvencek e colaboradores (2017), com alunos 

minoritários e majoritários do ensino fundamental, com idades entre 5 e 10 anos, de 

uma reserva indígena americana, explorou como autoconceito e a autoestima estão 

relacionados com desempenho acadêmico na maioria e na minoria. Os autores 

examinaram a relação entre autoconceitos acadêmicos, autoestima, e conquistas para a 

minoria e a maioria de estudantes. As descobertas apontam que alunos minoritários e 

majoritários demonstraram ser semelhantes, possuindo altos níveis de autoestima. A 

autoestima das crianças estava na direção positiva, independentemente de ser da minoria 

ou da maioria status. No entanto, os alunos das minorias relataram significativamente 

autoconceitos acadêmicos menos positivos do que os alunos da maioria, isto é, os 

alunos das minorias, apesar dos altos índices de autoestima, não se viam positivamente 

quanto ao seu desempenho acadêmico e suas possibilidades de crescimento na escola. 

Importante ressaltar que essas descobertas foram classificadas por idade, 

evidenciando a importância de considerar fatores desenvolvimentistas na identidade 

auto estima. Descobriu-se que as crianças entram na escola primária com um senso 

básico de autoestima, isto é, elas pensam em si de forma positiva (eu = bom), eles (as) 

ainda não têm um autoconceito acadêmico claramente formado. Assim, nos primeiros 

anos, os aluno(a)s confiam em como se sentem si mesmas, e estudos demonstram 

crianças que se sentem bem consigo mesmas são mais capazes de lidar com o feedback 

dos professores e as mensagens estranhas (por exemplo, estereótipos e expectativas 

negativas) sobre seu grupo e se saem melhor na escola do que crianças que não se 

sentem tão bem sobre si mesmos (ver CVENCEK et al., 2016; HEYMAN; DWECK, 

1998). À medida que as crianças progridem na escola primária, eles podem aprender 

cada vez mais sobre seus pontos fortes acadêmicos, com base nas comparações sociais 

com seus pares. As informações sociais que os alunos recebem na escola começam a 

definir seus autoconceitos acadêmicos (OYSERMAN; FRYBERG, 2006). Desta forma, 

as crenças dos alunos sobre seu potencial acadêmico, ao invés de como ele(a)s se 

sentem sobre si mesmos globalmente (eu = bom), pode se tornar mais intimamente 

associado aos resultados acadêmicos para crianças mais velhas, ou seja, com o aumento 

da idade aumenta-se também a relação entre autoestima/autoconceito e resultados 

acadêmicos (CVENCEK et al., 2016).  

Os resultados do estudo supracitado estão em consonância com os dados 

encontrados por Smith et.al. (1999), que examinou a relação entre identidade étnica e 
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autoestima, percepção de autoeficácia e atitudes pró-sociais. A amostra estava no início 

da adolescencia, de 11 a 13 anos, e possuiam diferentes origens raciais/étnicas. Os 

autores consideram que, embora a autoconstrução seja geralmente conceituada apenas 

como autopercepções do individual, as percepções de um grupo também podem afetar a 

visão de si mesmo. O estudo descobriu  que a autoestima e a identidade étnica 

influenciam a autoeficácia dos jovens. Em suma, demonstrou-se que o sentimento de 

pertença dos jovens ao seu grupo étnico, juntamente com uma percepção positiva de si 

mesmo, são influências potentes sobre seus sentimentos em relação a sua capacidade de 

realização na escola e na vida. 

Discussão 

Os estudos descritos até aqui apontam para como se dá o desenvolvimento de 

uma identidade étnica e como essa se relaciona de forma significativa com a autoestima, 

além dos alertas sobre a importância da identidade étnica e da autoestima na infância e 

adolescência. Os dados de estudos apresentados também demonstrarem como a 

adolescência parece ser o ponto chave deste desenvolvimento, e, principalmente, quais 

as implicações, para a identidade e autoestima, de pertencer a grupos minoritários.  

Autores clássicos e contemporâneos que pesquisaram identidade étnica sugerem 

que uma forte identidade étnica, isto é, um forte senso de pertencimento a um grupo 

étnico, reforça a autoestima e protege os jovens das minorias dos efeitos da 

discriminação pela cultura majoritária, bem como apontam a identidade étnica como um 

fator decisivo para a para a formação de impressões de si mesmo que proporcionam um 

sentimento de pertencimento e orgulho do grupo (PHINNEY, 1990; TAJFEL, 1981) 

além de ser um meio positivo para a juventude lidar com preconceito, pressão dos pares 

e diferenças entre os valores e normas de sua cultura e as da cultura majoritária 

(PHINNEY, 1990).  

Quando contextualizamos essas pesquisas para a realidade brasileira temos uma 

ideia de como as identidades negras se formam e da complexidade da problemática 

racial no Brasil. A história dos grupos étnicos minoritários (em termos de poder e não 

de número), a exemplo dos Afro-brasileiros e indígenas, foi passada de geração a 

geração de forma distorcida, falaciosa, carregada de preconceitos e estereótipos que 

estão até hoje enraizados no inconsciente coletivo, a educação é ainda eurocentrada, 
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colocando a figura de brancos descendentes de europeu em posição de prestígio e 

destaque (MUNANGA, 2015). Aliado a isto, a pessoa negra/indígena é representada 

nos livros didáticos, nas mídias sociais de acordo com essa visão estereotipada, 

preconceituosa e negativa, de modo que a comparação com o grupo majoritário (branco) 

resulta desfavorável para eles, e, como reportado no estudo realizado por Aykel e 

Erkuyten (2007), essa comparação que resulta negativa para o próprio grupo tem efeito 

sobre a forma como as crianças de grupos étnicos minoritários se sentem a respeito do 

seu grupo que como consequência pode levá-los a prejuízos na autoestima e a não-

identificação com seu grupo de pertença. Estudos clássicos da Teoria da Identidade 

Social desenharam justamente essa necessidade de manter a autoestima positiva, assim, 

os sujeitos membros de grupos minoritários lançarão mão de estratégias específicas, já 

mencionadas aqui, de comportamento em relação ao grupo, com o objetivo central de 

assegurar uma identificação com um grupo que contribua positivamente para sua 

identidade social, ou mesmo utilizar de mecanismos para migrar para um grupo que 

ofereça essa contribuição (SENOS, 1997; TAJFEL, 1972) 

Outra importante consequência desta sub-representação dos grupos minoritários 

diz respeito às crenças que as crianças terão acerca do seu futuro. Quando seu grupo 

étnico é sempre representado de forma negativa, como estando em posições de baixo 

status, subalternas, marginalizadas, como é o caso do grupo negro no Brasil, a criança 

negra que se vê sempre sub-representadas podem não conseguir vislumbrar outra opção 

de vida e futuro para si (CVENCEK et al., 2016), todo o seu percurso acadêmico e vida 

profissional pode ser afetado por esse fenômeno. Os estudos ainda alertam para o fato 

de que a autoestima e a identidade étnica influenciam a autoeficácia dos jovens (SMITH 

et.al., 1999), isto é, pode afetar a crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade de 

realizar com sucesso determinada atividade, e esta crença pode afetar suas escolhas e 

desempenho profissional (BANDURA, 1996). 

Outros estudos demarcaram a importância de entender a formação da identidade 

étnica como um processo altamente ligado a fatores do desenvolvimento. Em Cvencek 

et al. (2016) observamos que a criança entra na escola com uma boa impressão de si 

mesmo, mas que essa impressão vai se transformando ao longo das fases do 

desenvolvimento e com as experiências adquiridas na escola, e que a autoestima pode 

sofrer uma queda significativamente com o aumento da idade. Isto pode ser atribuído a 

diversos fatores, entre eles, as expectativas negativas que os professores mantêm a cerca 
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de alunos de minorias étnicas e também o fator referido na maioria dos estudos onde se 

sugere que a identidade étnica se desenvolve como resultado de encontros com 

preconceito racial e discriminação, frequentemente na adolescência e na idade adulta 

jovem.  

Foi importante a demonstração de que a identidade étnica-racial, embora seja 

apenas uma das facetas da identidade, é fundamental, principalmente por causa do 

impacto que tem na formação da identidade global. Embora o desenvolvimento de uma 

identidade étnica possa ser uma tarefa desafiadora, ainda mais em realidades raciais 

complexas, como a brasileira (marcada pela negação do racismo, pela forte 

desigualdade racial, pelo projeto de branqueamento) pesquisas indicam que é um 

processo essencial para adolescentes de minorias (BLASH et.al, 1995; CARLSON; 

UPAL, 2000). Ainda mais por que junto com a difícil tarefa de identificação étnica, os 

adolescentes de minorias também têm que enfrentar os vários estereótipos negativos que 

estão associados ao seu grupo étnico (PHINNEY, 1990), de modo que parece haver um 

consenso em torno do entendimento de que a identidade étnica pode afetar vários 

aspectos diferentes da vida de um adolescente, como autoestima e ajustamento 

psicossocial.  

Um caminho para o desenvolvimento saudável da identidade étnica-racial para 

grupos de minorias parece passar pela centralidade desta identidade para a formação da 

identidade global.  De acordo com os estudos, quando a identidade étnica é central, isto 

é, quando a identidade étnica é importante para o autoconceito e a pertença a esse grupo 

contribui de forma positiva para a identidade global, no final das contas, a autoestima 

individual será elevada. Twenge e Crocker (2002) em meta-análise realizada em estudos 

sobre identidade étnica e autoestima concluíram que a autoestima individual e o bem-

estar psicológico são maiores em pessoas negras cuja identidade étnica é central e 

positiva. Eles compreendem que uma identidade étnica central e positiva pode ter 

efeitos diretos e indiretos na autoestima. Além de contribuir diretamente para uma alta 

autoestima, a identificação postiva com o grupo e a centralidade da identidade étnica 

pode facilitar os mecanismos de autoproteção contra o preconceito e a discriminação. 

Assim, uma forte identidade étnica foi proposta para reforçar a autoestima e proteger os 

jovens das minorias dos efeitos da discriminação pela cultura majoritária (PHINNEY, 

1990; BLASH et.al, 1995; CARLSON; UPAL, 2000). 
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Ter uma visão positiva do seu grupo e a identidade étnica central pode estar 

relacionada ao uso de membros do próprio grupo como referência para comparação 

social e desengajamento autoestima baseada de avaliações do outgroup, isto é, o grupo 

majoritário deixa de ser a referência para comparação, deixa de ser o modelo e o ideal 

para o grupo minoritário (TWENGE; CROCKER, 2002). 

Pesquisa e intervenção precisam considerar como as imagens de etnias vêm 

sendo retratadas (SMITH, 1999). O processo de formação de identidade (inclusive 

identidade étnica) está intrinsecamente ligado ao processo de socialização. O já visto 

conceito de identidade demonstra a importância do contato e o olhar do outro para sua 

constituição, sinalizando o papel fundamental da socialização para esta. Alguns 

resultados nos colocam em alerta sobre as mensagens que os alunos recebem a cerca de 

seu grupo de pertença na escola, da mídia, dos pais, dos pares, pois estas terão papel na 

formação do seu autoconceito e autoestima e consequentemente no seu desempenho 

acadêmico, escolha profissional, autoeficácia, do bem-estar geral.  
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CAPÍTULO 3 

INTERVENÇÕES EM SOCIALIZAÇÃO ÉTNICA PARA 

MELHORAR IDENTIDADE, AUTOESTIMA INDIVIDUAL E 

GRUPAL DE CRIANÇAS NEGRAS 

Uma série de revisões da literatura atesta que estudos interventivos sobre 

socialização étnica realizados em escolas brasileiras são raros (CARVALHO; 

FRANÇA, 2019; MOREIRA-PRIMO; FRANÇA, 2020). Já no primeiro capítulo desta 

dissertação apresentamos um estudo que corrobora essa ideias; entretanto, mais amplo 

do que o dos autores referidos neste momento, pois, naquele se aborda 

comparativamente a literatura nacional e internacional, através de um estudo de revisão 

sistemática. No referido capítulo conclui-se que os estudos interventivos brasileiros 

estão aquém daqueles realizados em outros países. Esse achado expõe uma ferida aberta 

na área da intervenção em psicologia, no estudo das relações intergrupais e sobretudo, 

na psicologia social que precisa ser sanada; uma vez que embora o Brasil não tenha o 

mesmo tempo de desenvolvimento da psicologia social, temos do ponto de vista 

histórico tempos semelhantes de conflitos raciais (ou ao menos de desigualdades 

raciais) comparativamente ao dos países analisados no referido capítulo (HAMILTON, 

2001; TELLES, 2004). 

E para além das evidências dos estudos anteriormente mencionados, observa-se 

que a despeito dos resultados positivos trazidos com a implantação das leis 10 639/03 e 

11645/08, as quais tornaram obrigatório o ensino da história do continente africano, dos 

povos negros e povos indígenas brasileiros (MEINERZ, 2017) e que têm no seu 

conjunto entre seus objetivos, o de reparar e corrigir o erro histórico que coloca os 

povos europeus como a única fonte de nossa de nossa cultura ou a fonte central dela 

(MUNANGA, 2016), as pesquisas sobre o desenvolvimento da identidade negra 

demonstram que ainda há muito o que se fazer.  

As nossas escolas ainda funcionam num modelo de educação onde história é 

ensinada de maneira distorcida, falaciosa e de reprodução de estereótipos e preconceitos 

a respeito os outros grupos formadores da nossa sociedade (os povos Africanos, os 

Afro-brasileiros, os povos indígenas) quando comparado à história de outros 
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continentes, são preconizados principalmente o continente europeu e a história dos 

brasileiros de ascendência europeia (MEINERZ, 2017; MUNANGA, 2016).  

Essa forma de socialização marginaliza identidades étnico-raciais minoritárias, 

por difundir estereótipos negativos, não discutir a contribuição dos diferentes povos que 

construíram a sociedade, reforçar a exclusão como modelo de educação, e influencia no 

modo como estas identidades serão constituídas. Como foi analisado no capítulo 

anterior, a representação positiva construída e fortemente enfatizada do povo europeu 

em características como inteligência, beleza, cultura, bondade acarreta em crianças nas 

fases iniciais de desenvolvimento o desejo de pertencer a este grupo que é 

supervalorizado, de possuir os traços da branquitude. As crianças 

negras/indígenas/ciganas percebem desde muito cedo que as crianças brancas estão em 

posições de privilégio, isso estando evidenciado em todos os âmbitos: nos painéis, nos 

livros didáticos, na forma como professores tratam e avaliam essas crianças 

(MOREIRA-PRIMO; FRANÇA, 2020).  

Estes autores apontam que, uma vez que o racismo é um problema Social, que 

marca a constituição da sociedade brasileira, os papéis sociais são exemplos fáceis de 

observar no nosso cotidiano – se por um lado o grupo branco é visto como referência de 

beleza, superioridade, e estão ocupando os melhores cargos nas empresas, presentes 

majoritariamente nos cursos de maior status social, protagonizando os melhores papéis 

nas mídias televisivas; por outro lado o grupo dos negro, é visto em posição de 

subalternidade, sendo representado, quase sempre de forma caricata e carregada de 

estereótipos negativos (MOREIRA-PRIMO; FRANÇA, 2020). 

Um exemplo bastante palpável deste fenômeno foi demonstrado em estudo, 

realizado com crianças, por Amaral (2015): 

“Ao me aproximar das meninas no canto das bonecas, pedi à Glória (preta):  

- Você pega uma boneca bem bonita para eu brincar?  

Com a anuência da menina, complementei:  

- A mais bonita, está bem?  

Tendo a opção de bonecas do sexo masculino e feminino, brancas e pretas, 

ao selecionar a mais bonita, conforme enfatizei, Glória (preta) escolheu um 

exemplar do sexo masculino, branco e de olhos azuis. Após brincar um 

pouco com o boneco, resolvi trocá-lo por uma boneca preta, e, passado 

algum tempo, questionei em tom de dúvida:  

- É esse o bebê que você escolheu pra mim?  

- Não, é o de cor de pele.  
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- E esse não é cor de pele? Perguntei.  

- Não, esse é preto. Falou Glória (preta)” (Diário de bordo, 

MIII,14/06/2012; AMARAL, 2015). 

 

As experiências vivenciadas no início da vida, isto é, na infância, sejam elas 

boas ou ruins, marcam intensamente os sujeitos. Nesse sentido, o autor reforça a 

importância da reflexão e atenção sobre os primeiros anos de socialização da criança, 

tanto na família quanto nas instituições educacionais, e demonstra à preocupação com o 

fato desse processo de formação da identidade que se inicia desde muito cedo na 

infância, e apesar da fundamental importância, ser pouco explorado pelos estudiosos e 

pesquisadores das relações raciais (BENTO, 2011). 

O uso de teorias do desenvolvimento em intervenções para reduzir o preconceito 

está progressivamente se tornando mais comum. Isso deve ao fato das recentes 

publicações de teorias bem formuladas, esse fato é importante quando consideramos que 

programas de intervenções que se baseiam em teorias são mais eficazes (ABOUD, 

2012).  

Com o objetivo de nortear a criação de programas de socialização étnica que 

obtenham sucesso tanto na redução quanto no melhoramento dos índices de 

identificação com o grupo de pertença e com a autoestima grupal e individual, a seguir 

serão apresentadas e discutidas as principais teorias propostas para servirem de base 

para a construção de programas interventivos que apareceram como possibilidades na 

Revisão Sistemática da Literatura, já apresentada, e algumas teorias alternativas que 

podem colaborar no mesmo sentido. Primeiro a Teoria do Contato, instituída por 

Allport (1954) e amplamente desenvolvida por diversos pesquisadores posteriormente. 

Em segundo lugar a Teoria da Educação Multicultural, que apesar de relativamente 

nova, tem se apresentado como uma perspectiva ideal para sociedades plurais, como a 

brasileira (Banks, 2009). E por fim, é apresentada teoria alternativa de redução do 

preconceito: Hipóteses baseadas na categorização, um conjunto de teorias que entendem 

que a redução do racismo pode ocorrer pela modificação das representações cognitivas 

que se tem dos grupos. Destacaremos os modelos da Decategorização; da 

Recategorização e a Hipótese do Contra Estereótipo (GAERTNER E COLS., 

1989/1993; REBELO, 2006; BREWER; MILLER, 1984; GOCLOWSKA; CRISP; 

LABUCHAGNE, 2013).  



71 
 

Intervenções baseadas na Teoria do contato desenvolvida por Allport (1954)  

Programas de intervenções amparados pela teoria do contato são as que 

permitem e intencionalmente geram oportunidades de contato próximo e positivo entre 

membros de diferentes grupos. No entanto, o contato intergrupal não é raro ou escasso 

no Brasil, a grande questão para que o preconceito racial ainda perdure diz respeito ás 

condições nas quais o contato ocorre, conforme proposto por Allport (1954) o contato 

entre grupos é eficaz na redução do preconceito, desde que ocorra sob determinadas 

condições: a) igualdade de condições de status – que haja igualdade de poder social e 

recursos; b) que os grupos possuam objetivos comuns – ou seja, envolve cooperação e 

permite o desenvolvimento de relacionamentos; c) com o apoio institucional – que 

exista no ambiente social normas estabelecidas a fim de coibir intolerância e que 

promovam o respeito e valorização das diferenças, políticas públicas também podem ser 

consideradas como apoio institucional (FRANÇA; SANTOS; SOUSA, 2019). 

Assim, as intervenções no nível do contato precisam aperfeiçoar essas 

condições, para que o contato ocorra de forma plena, ou seja, que promova igualdade 

status, cooperação, proximidade – estudos verificam que essa proximidade também 

precisa ser de qualidade, a exemplo do estudo realizado por Binder e colaboradores 

(2009) onde os autores observaram que a qualidade do contato, isto é, se o contato era 

baseado numa amizade, teve uma influência positiva para reduzir o preconceito. 

Entretanto, é comum que em um contexto escolar multiétnico, como no Brasil, 

que emerjam as situações de contato “problemáticas”; nas quais as crianças de grupos 

minoritários sejam discriminadas, sofram preconceito (BINDER et. al., 2009). Esse fato 

justifica a promoção de intervenções no contexto escolar com vista à proporcionar 

relações intergrupais em condição de igualdade de status, produzindo amizade real, não 

apenas uma proximidade por compartilhamento de atividades, pois relações construídas 

nessa base, provavelmente não serão eficazes na redução do preconceito 

(PETTIGREW; TROPP, 2006; BINDER et. al., 2009). Estudos que atendiam totalmente 

aos critérios de Allport (1954) para contato ideal mostraram efeitos do contato mais 

fortes do que aqueles que não (ABOUD, 2012). Por outro lado, os membros 

minoritários podem sofrer desvalorização e discriminação em situações de contato, 

especialmente quando há desequilíbrio de poder entre membros majoritários e 

minoritários. Quando todos são tratados igualmente na escola, o desequilíbrio de poder 
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percebido pode ser reduzido, resultando em discriminação percebida por membros 

minoritários (BINDER et. al., 2009).  

Uma das alternativas para a construção de intervenções com base na Teoria do 

Contato é fazê-lo mediado pela mídia. A mídia é uma forma particularmente 

conveniente de proporcionar às crianças uma forma indireta ou vicária de contato, 

especialmente a respeito de grupos com que as crianças têm pouca ou nenhuma 

oportunidade de contato direto (no Brasil, seriam exemplos, os grupos étnicos: 

indígenas, quilombolas, ciganos, mas também o grupo negro, principalmente se 

considerarmos as informações escassas, estereotipadas, que as crianças recebem no 

modelo eurocêntrico de educação). A mídia pode ter a forma de livros, revistas ou 

vídeos e pode ser mídia de massa ou mídia pequena. Os estudos utilizando de mídia 

apresentaram crianças cenas e histórias de contato intergrupal entre pares, por exemplo, 

histórias que narram pessoas de diferentes etnias convivendo em relação de amizade e 

colaboração (ABOUD, 2012).  

Um modelo de intervenção para redução do preconceito utilizando mídia e 

baseado na teoria do contato foi o proposto por Hughes e colaboradores (2007), o 

estudo mostrou que crianças de grupos majoritários (brancas) realizaram uma avaliação 

mais positiva dos membros do outgrup (negras) depois de ouvir falar de figuras afro-

americanas famosas e suas experiências com discriminação injustificada. Os resultados 

mostraram que expor as crianças a formas evidentes de preconceito provocou a raiva e o 

despertou respostas antipreconceito.  

Outro modelo de intervenção de contato mediado pela mídia foi 

operacionalizado por Johnson e Aboud (2017) num experimento em que testaram 

utilizar um livro ilustrado que retrata a amizade entre crianças de raças diferentes para 

facilitar a redução do preconceito racial, os autores concluíram que os livros de histórias 

de amigos de várias raças são uma maneira promissora de expor as crianças a outros 

grupos raciais e fomentar atitudes de antipreconceito, principalmente para crianças mais 

novas e o impacto aumenta ainda mais se as crianças puderem reconhecer a atitude 

respeitosa antipreconceito do adulto que lê as histórias.  
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1 Intervenções baseadas na Educação Multicultural  

Tendo em conta que a sociedade brasileira é uma sociedade multicultural, é 

importante que reconheçamos a importância de a educação estar pautada neste 

multiculturalismo, uma vez que, como já foi apresentado o modelo de educação 

brasileiro se baseia na crença de que há uma única raiz, superior e dominante como 

cultura de referência, a europeia. Deste modo o multiculturalismo, enquanto proposta de 

modelo educacional emerge como um conceito que permite questionar dentro do 

currículo escolar e das práticas pedagógicas nele desenvolvidas, o status de 

superioridade que alguns saberes possuem sobre outros.  

A educação multicultural sugere uma ruptura com os modelos pré-estabelecidos 

e práticas que dentro do currículo escolar produzem um efeito colonizador, em que 

crianças e adolescentes de diversos grupos étnicos, comunidades, culturas, classes 

sociais e ocupam o lugar de indivíduos a ser colonizados e postos a margem por um 

processo de silenciamento de suas identidades e pertenças. Espera-se que, por meio de 

uma prática educativa multicultural, os estudantes possam analisar as relações de poder 

envolvidas na produção de mecanismos discriminatórios ou silenciadores de sua cultura, 

criando condições para reagir e poder lutar contra esses mecanismos que pregam a 

superioridade científica, tecnológica e cultural de determinados grupos economicamente 

dominantes (PANSINI; NENEVÉ, 2008). 

Esta discussão ainda é recente no Brasil, ainda mais no campo da educação, mas 

estudos ao redor do mundo mostram que além dos efeitos da igualdade e inclusão, a 

aprendizagem sobre outras diversas culturas na escola, incorporando a diversidade 

cultural a fundo no currículo escolar, promove o apreço por diversas perspectivas, 

pessoas (pluralismo cultural). No geral, estudos demonstram que a experiência 

multicultural desempenha um papel crítico no aumento tolerância social através de sua 

relação com processos cognitivos. Os efeitos benéficos do multiculturalismo foram 

encontrados para uma variedade de grupos alvo de estereótipos (afro-americanos, 

etíopes, homossexuais e israelenses nativos), independentemente de a experiência 

multicultural ter sido medida ou manipulada (em experimentos) e independentemente da 

população amostrada (SCHACHNER et. al., 2018; VERKUYTEN; THIJS, 2013). 

Uma perspectiva interessante para a valorização da cultura do outro, e que seria 

implicada na educação multicultural estaria relacionada à proximidade com as 
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comunidades, se por um lado o modelo tradicional despreza os saberes populares, a 

educação multicultural entende que programas comunitários são veículos importantes 

para que as crianças e adolescente desenvolvam um senso de identidade grupal (para 

membros do grupo) e de conhecimento e respeito (para membros de outros grupos) 

(PANSINI; NENEVÉ, 2008). 

As intervenções utilizando essa base teórica mobilizariam a comunidade escolar 

(coordenadores, direção, professores) no sentido de desenvolver um currículo pautado 

nas diversas culturas que formam a sociedade brasileira, considerando a comunidade a 

qual a escola pertence e proporcionando experiências culturais múltiplas. A proposta de 

uma educação multicultural se coloca como fundamental dada vista a necessidade de 

que o ensino se enfoque na nossa rica diversidade, incluindo na que venham a influir 

positivamente na formação da cidadania, no conhecimento da história e a cultura de 

outras raízes formadoras do Brasil, deixando de lado o modelo que prioriza uma única 

cultura (europeia) em detrimento das outras (MUNANGA, 2015).  

Em estudo realizado na Holanda Verkuyten e Thijs (2013) ressaltam que as 

práticas educacionais multiculturais são consideradas desejáveis e necessárias para o 

desenvolvimento de relações interétnicas positivas. Os efeitos positivos da educação 

multicultural se apresentaram em termos de melhoria do conhecimento e compreensão 

cultural das crianças e do estabelecimento de normas antipreconceito na sala de aula. 

Esses dois mecanismos teóricos podem explicar o impacto positivo da educação 

multicultural nas atitudes interétnicas das crianças. 

Ações pautadas no multiculturalismo reservam espaços para a demonstração das 

especificidades dos diversos grupos que formam nossa sociedade, suas características 

sociais e culturais, como por exemplo, no estudo de Alvarge (2005), realizado no Brasil, 

com a criação do cantinho das africanidades. Esse consiste num espaço para exposição 

de materiais culturais africanos ou afro-brasileiros, como livros, CDs, instrumentos 

musicais, roupas e receitas de culinárias típicas, biografias de personalidades negras 

mundiais das diferentes áreas do conhecimento e seus inventos e contribuições. Essa 

ideia pode amparar outros grupos como índios, mulheres, ou as diferentes religiões etc. 

A proposta é estimular o interesse pela diversidade, compreender que os grupos têm 

diferentes formas de viver e que estas derivam de especificidades culturais, históricas e 

ambientais, ver os diferentes grupos de forma positiva, desconstruir estereótipos e 
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mostrar a diversidade de maneira dinâmica, usando materiais didáticos ao alcance dos 

estudantes. 

Em síntese, a teoria do multiculturalismo exalta a valorização da diversidade 

cultural e estimula a aceitação diferenças culturais, tratando-as como positivas e 

enriquecedoras, através da transmissão de conhecimentos sobre os diferentes grupos e 

suas respectivas culturas, mas também pontuando suas semelhanças (FRANÇA; 

SANTOS; SOUSA, 2019). 

2 Hipóteses baseadas na categorização 

Hipóteses baseadas na categorização consistem num conjunto de teorias que 

concebem que a redução do racismo pode ocorrer pela modificação das representações 

cognitivas dos grupos em contexto intergrupal (REBELO, 2006). Destacaremos os 

modelos da Decategorização (BREWER; MILLER, 1984); da Recategorização 

(GAERTNER E COLS., 1989; 1993).  

O modelo da Decategorização propõem que as representações dos grupos têm 

que se distanciar daquelas da categorização social ou imagem dos grupos construída 

pela sociedade ao longo do processo histórico. Ou seja, as interações entre os grupos 

devem ser personalizadas, de modo que os membros sejam vistos como indivíduos e 

não como representantes de uma categoria. Assim, o fornecimento de informações 

personalizadoras e relevantes, de natureza idiossincrática, podem contribuir para a 

formação de impressões mais individualizantes e reduzir a utilidade de impressões de 

base categorial (Rebelo, 2006). 

O estudo de Jones e Foley (2003) exemplifica a aplicação de uma técnica de 

decategorização. O objetivo das autoras foi ensinar crianças aperceberem semelhanças 

mais do que diferenças ao interagirem com pessoas de outros grupos. Para atingir esse 

objetivo as autores se ampararam em conhecimentos de ciências. Produziram 

apresentações em slides as quais ensinavam a decategorização. A primeira sessão 

consistiu de conteúdos relativos à ancestralidade humana, nos quais apresentou-se os 

primeiros ossos humanos, mostrou-se a propagação de humanos em todo o mundo, 

como os corpos se adaptam ao ambiente, a variação dos níveis de melanina que 

determinam as diferenças em tons de pele. A sessão seguinte trouxe conteúdos de 

biologia, que mostraram que as diferenças fisiológicas não refletem diferenças internas. 

Mostrou-se as semelhança genética de pessoas de diferentes partes do mundo, e a 

execução de transplantes de órgãos entre pessoas que parecem diferentes. A última 
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sessão foi intitulada "o caldeirão das raças", na qual mostrou-se a concepção sobre a 

construção étnica dos diferentes países, enfatizando-se que em quase todos os países as 

pessoas têm ancestrais de outras áreas do mundo. Nessa sessão, explicou-se que muitas 

pessoas mudam de lugar para escapar de adversidades naturais, sociais, como fome, 

guerras e preconceito; e destacou-se as realizações feitas nos países como resultado de 

uma população etnicamente diversa.  

O estudo de Jones e Foley (2003) foi de tipo experimental e as autoras 

realizaram outras medições, inclusive inserindo grupo controle para perceber a eficácia 

da técnica. Mas num estudo interventivo é importante trazer a discussão dos conteúdo 

ressaltando que as pessoas possuem mais similaridades do que diferenças, e que muitas 

das diferenças são produzidas socialmente. É importante considerar que a técnica foi 

utilizada com crianças do quinto ano. 

No modelo da Recategorização ou modelo da Identidade Endogrupal Comum 

(GAERTNER E COLS., 1989; 1993), no qual importa a reestruturação das fronteiras 

grupais em um nível mais elevado de inclusão, através da redução da saliência de cada 

grupo individualmente em prol de uma dimensão mais inclusiva, de modo que os 

indivíduos se percebam em termos de uma identidade única e comum (GAERTNER; 

DOVIDIO, 2005). Ou seja, membros de grupos diferente seriam levados a perceberem 

as similaridades entre si em alguma dimensão de suas vidas, por aumentar a saliência de 

pertenças comuns preexistentes (ex., escola, corporação, nação, etc.) ou pela introdução 

de fatores percebidos como desejados pelos membros (ex., destino ou objetivos 

comuns) (GAERTNER; DOVIDIO, 2005). 

Guerra, Rebelo, Monteiro e Guertner (2013) exemplificam essa perspectiva 

numa tarefa desenvolvida em quatro sessões, uma por semana. A tarefa consistiu na 

solicitação às crianças para criarem uma história em quadrinhos descrevendo sua vida 

cotidiana numa ilha. Os professores reuniram as crianças em grupos mistos quanto ao 

gênero e raça (pode-se acrescentar outras categorias que se pretenda integrar). Cada 

grupo recebeu um pôster com o desenho da ilha deserta como plano de fundo. Cada uma 

das quatro sessões semanais representou um dia vivido na ilha. As crianças descreveram 

quatro situações diferentes: A primeira sessão teve o objetivo de explorar a ilha. As 

crianças desenharam-se na ilha e aprimoraram o ambiente físico geral (usando recorte e 

colagem de figuras, etc.). A segunda sessão teve o objetivo de montar um 

acampamento, procurar comida e cozinhar uma refeição (usando materiais como fotos e 

desenhos). Na terceira sessão, os participantes construíram uma cerca para proteger o 
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acampamento, pois havia animais perigosos vivendo na ilha (materiais usados: animais 

em miniatura, fotos, desenhos, recorte colagem, palitos de fósforo). Finalmente, na 

última sessão, as crianças preparam o barco para voltar para casa (materiais: desenhos, 

fotos, recorte colagem). 

Para criar a situação de recategorização os grupos de crianças realizaram todas 

as atividades em conjunto, dispostos em uma única mesa com assentos próximos. 

Crianças de diferentes categorias intercalavam-se umas às outras (ex: menina negra, 

menino branco, menino negro, menina branca, etc.). Cada grupo recebiam uma 

identidade de equipe e uma etiqueta de cor comum, e o professor enfatizava o nome da 

equipe no início de cada nova sessão. As crianças usavam o nome da equipe em suas 

apresentações. E foram informados de que a equipe ganharia um prêmio no final ao 

completar sua história em quadrinhos. Todos os participantes realizaram exatamente a 

mesma atividade durante as sessões: todos estavam ou desenhando, ou escrevendo, ou 

colando figuras. Ao final as crianças receberam feedbacks informando que o trabalho 

em grupo havia atingido todos os objetivos e que as histórias ficaram excelentes e que, 

portanto, toda a equipe receberia o prêmio. 

Tendo em vista que o objetivo de Guerra e cols. (2013) era verificar a eficácia de 

intervenções baseadas na Recategorização, as crianças foram pré-testadas uma semana 

antes e pós-testadas um mês após a aplicação da intervenção, no que concerne a seus 

níveis de tolerância aos grupos diferentes. Segundo as autoras a intervenção de 

recategorização se mostrou mais eficaz na redução da intolerância racial 

comparativamente a outra adotada no estudo (GUERRA; REBELO; MONTEIRO; 

GUAERTNER, 2013). 

3 Hipótese do Contra Estereótipo 

Na hipótese do Contra Estereótipo afirma-se que os estereótipos podem ser 

reduzidos pela disponibilidade de informações incongruentes com o estereótipo do 

grupo (GOCLOWSKA; CRISP; LABUCHAGNE, 2013). Sendo os estereótipos um dos 

componentes que estruturam o preconceito (LIMA, 2013), acredita-se que 

desconstruindo estereótipos reduz-se a intolerância dirigida a grupos diferentes, pois se 

concebe que eles limitam a capacidade de pensar de forma flexível, levando a 

discriminação. Por outro lado, o pensamento baseado no contra estereotipo flexibiliza o 

pensamento e pode ser benéfico para além da mera redução de preconceito 
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(GOCLOWSKA; CRISP; LABUCHAGNE, 2013). Assim, apoiados nesse pressuposto 

a abordagem do contra estereótipo para a redução de preconceitos tem por base a 

manipulação dos estereótipos do grupo (CAMERON; RUTLAND; BROWN, 2005).  

Exemplo dessa perspectiva no contexto escolar pode ser demonstrado no estudo 

de Liou e Rojas (2018) que analisam estratégias de professores para redução de crenças 

construídas sobre os grupos. Dentre as várias atividades realizadas pelos professores, 

uma se destaca como ilustrativa da hipótese do contra estereótipos, associada a redução 

de estereótipos profissionais de latinos e negros nos EUA. Os professores criaram um 

evento no qual convidaram profissionais latinos e negros de destaque em diferentes 

áreas, de diferentes gêneros, para falarem sobre suas profissões e sobre as dificuldades 

encontradas em seu percurso profissional. Essa atividade teve o objetivo de vencer 

entraves dos alunos desses grupos em empreender carreira universitária por imaginarem 

que a universidade não era lugar para eles.  

O estudo de Liou e Rojas (2018) teve como amostra estudantes de ensino médio 

que não se percebiam como dignos de participar de certas profissões ditas como de alto 

status, mas os estereótipos dos grupos não estão associados apenas às profissões, e é 

importante desconstruí-los desde a entrada na escola, a atividade desenvolvida pelos 

autores pode ser adaptada para outros estereótipos e para o público infantil. 

Critérios propostos para a construção de Intervenções: 

Para que as intervenções em socialização étnica cumpram os objetivos de 

consolidar uma identidade étnica e autoestima positivas, alguns teóricos da área 

apresentam critérios devem ser observados na hora de planejar e executar as 

intervenções, tais critérios estão descritos a seguir.   

O primeiro critério consiste no controle do pesquisador. Smith (1999) destaca 

que intervenções que demonstram bons resultados apresentam caráter experimental com 

alto controle do pesquisador. Argumenta-se que o modelo experimental pode ajudar a 

determinar qual variável ou combinação de as variáveis devem ser o foco dos esforços 

de intervenção e prevenção. De modo que, intervenções experimentais e controladas 

poderiam ser melhores se baseadas em teoria e fiéis à intervenção pretendida. Já o 

segundo critério diz respeito, justamente, a necessidade de base teórica que fundamente 

a intervenção. As intervenções explicitamente amparadas por uma teoria se mostraram 
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mais fortes, em termos de resultados esperados, do que aquelas realizadas de maneira 

intuitiva, sem critério teórico subjacente, fundadas nas boas intenções, embora poucos 

científicas, ou apenas implicitamente guiada pela teoria (ABOUD, 2012).  

Um terceiro critério norteador das intervenções é observar a fase de 

desenvolvimento das crianças participantes do estudo. Os autores afirmam que as 

mensagens precisam ser adequadas à maturidade cognitiva e emocional das crianças 

que, na maioria dos casos, já têm opiniões bem formadas sobre si mesmas e sobre os 

outros (ABOUD, 2012; FRANÇA; MONTEIRO, 2004). Assim, o aplicador da 

estratégia deve adaptar suas técnicas a faixa etária e maturidade das participantes. Uma 

vez que, segundo Bigler (1999), as crianças não absorvem passivamente as mensagens 

expostas nas intervenções, podendo distorcer informações é importante a clareza das 

explicações, a prioridade dos aspectos concretos, e compatíveis com nível de 

desenvolvimento dos participantes, assim como o uso de sondagens das conclusões por 

elas alcançadas para afastar possíveis incompreensões. Complementar a esta medida, 

também se faz necessário testar a intervenção num pequeno grupo antes de realizar a 

intervenção definitiva, este é o quarto critério denominado de pesquisa formativa e 

piloto. Esse teste em pequena escala, também serve para avaliar a 

aceitação/compreensão das crianças dos materiais e atividades que serão realizadas.  

O quinto critério compreende às medidas de eficácia ou avaliação da 

intervenção. É imprescindível avaliar os programas de socialização étnica, para 

implementar programas de alta qualidade, realizar avaliações de alta qualidade deles a 

fim de saber se os objetivos da intervenção foram atingidos conforme propostos, por 

exemplo, testar preconceito antes e depois da intervenção em socialização, usando uma 

ou mais medidas a fim de obervar se houve mudanças oriundas da intervenção 

(ABOUD, 2012).  

Um último critério seria a prevalência das intervenções, ou continuidade. Neste 

sentido, a indicação é a de que estudos longitudinais poderiam ajudar na consolidação 

dos resultados das intervenções, além de que as variáveis seriam melhores testadas em 

um modelo longitudinal, que em conjunto com modelo experimental facilitaria 

examinar quais variáveis precedem temporal e/ou causalmente outras (SMITH, 1999; 

QUINTANA, 2007). 
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Por fim, Cherril-Paul (2018), educadora norte americana, propôs cinco 

importantes passos para iniciar um trabalho de intervenção no contexto escolar. 

Segundo a autora o primeiro passo consiste em criar um ambiente seguro, livre de 

julgamento, para isso é necessário se cercar de outros educadores interessados que 

discutam maneiras de superar os desafios. O segundo passo é ter objetivos claros e bem 

delimitados com vistas ao que se espera alcançar. O terceiro passo é planejar as ações, 

ou seja, tornar os objetivos concretos, a fim de aumentar a eficiência e a 

responsabilidade das partes. O quarto passo é a identificação de metas de curto e longo 

prazo que atenda às necessidades de cada escola. O último passo é obter apoio dos pais, 

pois eles reforçam as iniciativas, sobretudo, se eles se preocupam com o racismo. Essa 

proposta de Cherril-Paul é importante quando se pretende um trabalho permanente na 

unidade escolar, pois pode no desenvolvimento do projeto abarcar toda a comunidade 

escolar e se estender para outras unidades. 

Conclusões 

Foi possível observar que desde muito novas as crianças conseguem categorizar 

os outros e se autocategorizar como membros de terminados grupos étnicos, esta 

percepção irá se lapidar e sofisticar durante o desenvolvimento. Também pudemos 

compreender a importância de se considerar os aspectos do desenvolvimento para 

criação de programas de socialização. O desenvolvimento do autoconceito acadêmico, 

isto é, do que a criança acredita que pode fazer e conquistar, bem como a autoestima da 

criança, insurgirão a partir de um contexto amplo de imagens culturais e representações, 

apreendidas por meio da socialização, sobre o que é possível que indivíduo e grupo de 

pertença conquistem. 

As estratégias de socialização apontadas na maioria dos estudos que propõem 

programas interventivos para redução do preconceito como meio de melhorar a 

autoestima e a identidade étnica indicam que tais estratégias geralmente incluem ou 

precisariam incluir um ou mais dos seguintes componentes: 1- um componente de 

socialização com pares e adultos que sejam referências positivas e que incluam 

envolvimento responsável nas comunidades locais; 2- um componente educacional que 

se concentra na promoção orgulho cultural, a educação multicultural, por exemplo, 

abrangem estes dois pontos (componente de socialização com pares e promoção de 

orgulho cultural); 3- um componente educacional para ensinar formas eficazes de 
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resolução de conflitos, habilidades interpessoais para aumentar a confiança dos jovens 

em suas competências, por exemplo, o fomento da empatia sugerido na teoria 

antipreconceito; 4- um componente de família que, entre outros objetivos, ajuda os pais 

a se envolverem na educação dos jovens, e fornece um veículo, um instrumento para os 

pais se apoiarem na criação de seus adolescentes (Hawkins & Catalano, 1992; Oyemade 

& Brandon-Monye, 1991; Unger, 1991).  

Numa sociedade multiétnica, como a brasileira, que é racialmente desigual, onde 

há sub-representação dos grupos éticos minoritários nos espaços de poder e entendendo 

que a sub-representação dos grupos socialmente desvalorizados influencia a forma 

como as crianças destes grupos formarão suas identidades, é fundamental que 

redobremos os esforços a fim de promover uma educação que seja formadora de 

cidadania, que contribua positivamente para as identidades étnicas fortalecidas, maior 

autoestima e consequentemente um melhor desempenho acadêmico e bem-estar 

psíquico. 

 

  



82 
 

CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve o presente estudo propõe direções teóricas e práticas para 

construção de projetos interventivos com objetivo de melhorar a identidade, a 

autoestima individual e grupal de crianças negras. Ratifico que este não era o objetivo 

inicial e o apresentado na qualificação, a princípio o objetivo era testar uma série de 

intervenções em socialização étnica na escola para redução do preconceito, verificar se 

eram eficazes, mas este precisou ser modificado em função da impossibilidade de ir a 

campo e testar cada uma delas.  

Assim, o trabalho trouxe no Capítulo 1 uma revisão sistemática da literatura com 

objetivo de apreender o que tem sido feito em termos de intervenções para redução do 

preconceito racial nas escolas do Brasil e do mundo, identificando as metodologias e 

principais aportes teóricos utilizados nestas intervenções. Assim, 12 artigos formaram a 

revisão sistemática, cujos resultados apresentaram três tipos de respostas para redução 

de preconceito: estudos que testam a teoria do contato de Alpport (1954), estudos que se 

baseiam na Educação Multicultural e os estudos brasileiros que avaliaram modelos de 

intervenção já existentes nas escolas.  Destaca-se a revisão apresentou como principal 

conclusão o fato de que a Psicologia social brasileira pouco se dedicou a elaboração de 

intervenções no sentido de reduzir o preconceito racial, apesar de ser uma área que 

historicamente teoriza sobre o fenômeno, as intervenções no Brasil não utilizam de 

teorias, são muito mais intuitivos do que científicos e realizados em sua totalidade pela 

área da educação.  

No Capítulo 2 foi realizada uma revisão da literatura com objetivo de oferecer 

aporte teórico e fixar o estudo dentro do campo da Psicologia social e avança na teoria 

revisando estudos que demonstram a relação entre identidade étnica e autoestima em 

crianças e adolescentes. Aqui se observou que a identidade étnico-racial embora seja 

apenas um dos muitos componentes que formam a identidade global de um indivíduo, 

está fortemente relacionado de forma positiva à autoestima dos indivíduos. Os estudos 

apontam que a conquista da identidade étnico-racial tem forte influência em relação à 

autoestima dos jovens de grupos minoritários, quando comparado aos jovens de maioria 

e a autoestima, por sua vez estão ligados há índices de sucesso ou fracasso escolar, a 

habilidade para lidar com situações de preconceito e discriminação e ao bem-estar 



83 
 

psíquico. A literatura consultada demarca que a identidade étnica começa a se 

desenvolver a partir dos três anos e ocorre de forma progressiva e descobriram que 

autoestima aparece correlaciona de forma significativa com identidade étnica em cada 

um dos períodos de desenvolvimento. Esses resultados sugerem que a identidade étnica 

pode se consolidar com o aumento da idade. Assim, se torna hiperativo que se criem 

programas de socialização que reduzam o preconceito em todas as crianças (começando 

desde cedo) e concomitantemente melhore a identificação com o grupo e a autoestima 

individual e grupal.  

Por fim, o capítulo 3, o capítulo trouxe direcionamentos para a construção de 

programas de socialização étnica para redução do preconceito e consequente construção 

de identidade étnica fortalecida e alta autoestima para crianças de grupo negro, por 

entender que no Brasil o grupo negro sofre com os impactos do racismo que estrutura 

nossa sociedade e que a infância é um importante momento de se investir em estratégias 

que colaborem para redução do preconceito e para o pleno desenvolvimento de 

identidades. Aqui também foram descritos alguns critérios que podem guiar a 

construção de projetos e garantir a eficácia das intervenções, sendo eles: 1) possuir 

caráter experimental com alto controle do pesquisador; 2) intervenções explicitamente 

amparadas por uma teoria; 3) mensagens precisam ser adequadas à maturidade 

cognitiva e emocional das crianças; 4) realizar pesquisa formativa e piloto; 5) medir a 

eficácia e/ou avaliar as intervenções. 

Este trabalho oferece importantes contribuições ao organizar uma série de 

estudos e teorias, da psicologia social e da educação que poderão ser utilizados para a 

construção de projetos de intervenção em socialização étnica, que são extremamente 

necessários para quebrar com práticas que silenciam das questões étnico-raciais na 

escola, que podem ajudar a comunidade escolar com modos de lidar com o racismo no 

ambiente escolar, uma vez que a escola, como micro cosmo da sociedade, foi eleita 

como um rico campo para realização de práticas interventivas visando o combate as 

formas de preconceito de modo geral e do racismo em particular. Além disso, é possível 

compreender que as intervenções em socialização étnica resultam importantes para a 

formação de identidades, especialmente das identidades negra. O presente estudo 

também se constitui como um importante arcabouço teórico/metodológico que pode 

orientar e mobilizar pesquisadores da área da psicologia social que, por sua vinculação 

entre comportamento e sociedade, se destacou pela grande produção teórica nesta 
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perspectiva, mas que ainda não se comprometeu na mesma intensidade para a 

construção de instrumentos práticos de combate ao fenômeno do preconceito.  

Ademais, reiteramos que as intervenções, sejam quais forem às bases teóricas 

utilizadas, devem pautar suas ações no diálogo multicultural, um diálogo que vise 

emancipar os sujeitos, que considerem todas as crianças em sua integridade e 

diversidade: sua estética, sua religião, seu gênero, sua raça/etnia, que contribuía para o 

desenvolvimento pleno de identidades e de potencialidades, pois isto é o que se espera 

de sociedade e escola democráticas. Assim, a construção de as ações devem considerar 

as crianças, suas famílias e comunidade escolar como ativos em todo o processo, e não 

apenas como receptores de informação, conhecendo a realidade de cada escola e 

comunidade onde ela se insere.  

As limitações deste estudo dizem respeito à impossibilidade, em razão do 

contexto pandêmico, de testar em campo programas de intervenção baseadas nas teorias 

aqui descritas, seguindo os critérios apontados como fundamentais na construção destes 

programas. Pesquisas futuras podem testar quais destas teorias funcionam melhor no 

contexto brasileiro, uma vez que a organização, sistematização e publicação de práticas 

neste sentido são bastante escassas por aqui, sobretudo, na área da psicologia social, 

realizar estudos longitudinais para averiguar a proeminência e robustez das mudanças 

geradas pelas intervenções, investir na pesquisa-ação-intervenção é imprescindível. 

É justamente neste sentido que proponho uma tese de doutorado como objetivo 

de investigar se uma série de intervenções em socialização étnica, como as descritas 

aqui, são capazes de produzir alguma mudança nos escores de identidade étnica, 

pertença grupal, autoestima/autoconceito individual e grupal de crianças negras e se 

estas intervenções produzem o efeito de redução do preconceito, além de comparar qual 

das estratégias será mais eficaz. 

A proposta se configura como estudos no modelo quase experimental, com pré-

testes, intervenções (experimento) e pós-testes. Os pré-testes têm por objetivo investigar 

as noções iniciais que as crianças possuem de si; as intervenções serão situações 

experimentais, onde são dadas instruções e/ou explicações e/ou tarefas específicas à 

cerca de um conceito em particular; já os pós-testes (que aqui serão idênticos aos pré-

testes), objetivam averiguar os elementos apresentados pelos participantes após as 

intervenções experimentais (SPINILLO, 1994). Em ambos os estudos o pré-teste será 

realizado levantamento da identidade étnica, pertença grupal, autoestima explícita e 
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implícita dos participantes, bem como utilizado uma medida implícita de preconceito. 

Num segundo momento, serão realizados os experimentos, que consistirão em 

intervenções em socialização de conteúdos étnicos que sejam informativos e positivos à 

cerca da população negra, e também de situações em que pessoas sofreram injúria 

racial. Finalmente, os pós-testes serão reaplicados nas amostras, para investigar 

possíveis mudanças.  

Serão utilizados instrumentos como: autodeclaração étnico-racial, medida de 

pertença grupal de (WACHELKE, 2012), medidas de autoestima (ROSENBERG, 1965; 

PEREIRA; BRITTO, no prelo), medida de Racismo Aversivo (FRANÇA; 

MONTEIRO, 2013), a fim de avaliar se as intervenções tiveram efeito, se atingiu os 

objetivos traçados. 

Ainda que o contexto de pandemia tenha limitado as potencialidades deste 

trabalho, acredito que este trabalho pode contribuir muito para pesquisadores que 

desejem propor projetos de intervenção em socialização. Reitero meu compromisso com 

os objetivos traçados inicialmente e com meu desejo de continuar avançando no sentido 

de contribuir com a construir estratégias de intervenções em socialização étnico-racial 

que sejam efetivas na redução do racismo, melhorando assim o ambiente escolar e suas 

consequências diretas nas vidas de todas as crianças, garantindo pleno desenvolvimento 

de suas identidades.  
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