
Universidade Federal de Sergipe 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia Social  

Mestrado em Psicologia Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAYANE NASCIMENTO HUBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS SOCIAIS E RACISMO EM CRIANÇAS 

ARACAJUANAS DE 5 A 8 ANOS DE IDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão – Sergipe 

2015 



TAYANE NASCIMENTO HUBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS SOCIAIS E RACISMO EM CRIANÇAS 

ARACAJUANAS DE 5 A 8 ANOS DE IDADE 
 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Social do Centro de 

Ciências de Educação e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Sergipe como requisito 

para obtenção do grau de Mestre em Psicologia 

Social. 

 

Orientadora: Dalila Xavier de França 

 

 

 

 

São Cristóvão – Sergipe 

2015 



COMISSÃO JULGADORA 
 

 

 

Dissertação da Discente TAYANE NASCIMENTO HUBER, intitulada 

NORMAS SOCIAIS E RACISMO EM CRIANÇAS ARACAJUANAS DE 5 A 8 

ANOS DE IDADE defendida e aprovada em 28/08/2015 pela Banca Examinadora 

constituída pelos Professores Doutores: 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Profª. Drª. Dalila Xavier de França 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. Elder Cerqueira-Santos 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Profª. Drª. Marlizete Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



AGRADECIMENTOS 
 

 

 Agradeço, inicialmente, a Deus por ter me dado a oportunidade de realizar esse 

sonho. À minha família, em especial, aos meus pais, Marcílio e Ilza, meu irmão e minha 

cunhada, Vitor e Cléia, minha prima e seu companheiro, Simone e Felis e minha vó 

Madalena (In memorian). Pessoas essas que me incentivaram e não me deixaram 

desmotivar em momento algum. 

 Aos professores, principalmente, minha orientadora Dalila que me guiou e 

acreditou no meu trabalho. 

 Aos colegas de vida, do mestrado e do grupo de pesquisa: Ariane, Larissa, 

Carina, Kiara, Camila, Cris, Andréa, Amanda e Ana Raquel. Pessoas mais que 

especiais. 

 À Melanie Killen por me disponibilizar seu tempo e seu material para que esse 

trabalho pudesse ser realizado. 

 Aos professores que participaram da minha banca, Elder Cerqueira e Marlizete 

Maldonado. 

Ao Colégio Recanto do Pequeno Príncipe e aos pequeninos que fizeram parte da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 
 

 

O presente estudo tem como objetivo investigar a relação das normas sociais na 

expressão do preconceito em crianças de 5 a 8 anos de idade. A ideia central deste 

trabalho é a de que o reconhecimento de regras/normas gerais pelas crianças está ligado 

diretamente ao desenvolvimento moral e cognitivo, levando elas a reconhecerem 

também as normas sociais antirracistas. Esse reconhecimento é fundamental já que as 

variações de expressão do preconceito pelas crianças estão ligadas ao processo de 

identificação e aceitação (internalização) da norma social antirracista. A fim de atingir o 

objetivo inicial, 80 crianças brancas de 5 a 8 anos de idade de ambos os gêneros foram 

investigadas – a respeito do seu conhecimento sobre moralidade, normas sociais e 

preconceito. A forma de avaliação foi feita a partir de uma junção de partes de 4 

instrumentos já validados. O instrumento formado é todo didático e com material 

ilustrativo, já que a pesquisa foi feita com crianças e é necessário manter a atenção 

delas. Algumas predições orientaram esse trabalho: a) A partir dos sete anos de idade as 

crianças demonstrariam com segurança o reconhecimento de regras gerais; b) As 

normas das próprias participantes (normas pessoais) para os grupos brancos e negros 

não se diferenciam das normas do grupo de referência (normas sociais) para esses 

grupos; e c) Participantes com idades superiores a sete anos de idade tenderiam a 

discriminar o alvo negro na ausência da entrevistadora e não na presença. Os resultados 

são discutidos à luz das teorias das normas sociais e do racismo na infância e, em 

conclusão, afirma-se que esta pesquisa apresenta uma colaboração para o 

desenvolvimento de teorias sobre norma social e a influência da norma nas formas de 

expressão do preconceito racial. 

 

Palavras-chave: criança, moralidade, norma, preconceito racial. 

 

 
 

 
 



ABSTRACT 
 

 

The present study aims to investigate the relationship of social norms in the expression 

of prejudice in children from 5 to 8 years old. The central idea of the work is that the 

recognition of general rules/norms by the children is directly connected to moral and 

cognitive development, taking them to also recognize the anti-racist social norms. This 

recognition is fundamental because the variations of expression of prejudice by children 

are connected to the identification and acceptance process (internalization) of antiracist 

social norm. In order to achieve the initial goal, 80 white children from 5 to 8 years old 

of both genders were investigated - about their knowledge of morality, social norms and 

prejudice. The form of evaluation was made from an union of parts of 4 instruments 

already validated. The instrument formed is all didactic and with illustrative material, 

because the research is conducted with children and is necessary to keep their attention. 

Some predictions have guided this work: a) From the age of seven, children 

demonstrate safely the recognition of general rules; b) The norms of the participants 

themselves (personal norms) for white and black groups did not differ from norms of 

the reference group (social norms) for these groups; c) participants aged over seven 

years old tend to discriminate against black target in the absence of the interviewer and 

not in the presence. The results are discussed in the light of the theories of social norms 

and racism in childhood and in conclusion, it is stated that this research presents a 

collaboration for the development of theories about social norm and the influence of the 

norm in the forms of expression of racial prejudice. 

 

Keywords: child, morality, norm, racial prejudice. 
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INTRODUÇÃO 

 

As normas podem ser adquiridas em vários contextos, já que elas são “regras” 

criadas por uma determinada sociedade a partir de um consenso e são reforçadas por 

meio de comportamentos. Nesse sentido, a inserção da criança na sociedade faz com 

que ela acabe reconhecendo e internalizando as normas existentes, principalmente 

porque elas se tornam a base para a interação social. De certa forma, as normas regem 

comportamentos adequados que devem ser utilizados e mantidos, para o melhor 

ajustamento da criança. Desse modo, o uso adequado das normas serve de referência 

para uma melhor adaptação à sociedade e à cultura em que ela está inserida. Com isso, a 

sociedade espera que o indivíduo, nesse caso a criança, aja de acordo com o que já é um 

consenso dentro do grupo social, que são as normas sociais. 

O estudo das normas sociais tem estado em evidência, principalmente na 

psicologia social com os estudos iniciais de Sherif (1936, 1966) sobre o feito 

autocinético. O interesse pelo desenvolvimento das normas remontam os estudos de 

Piaget (1994), Kholberg (1984) e Kelman (1958). Mais recentemente os estudos sobre 

normas sociais tem sido utilizados para analisar os novos racismos (ver Lima & Vala, 

2004). Esse interesse migrou dos estudos com os adultos para a análise das atitudes 

intergrupais nas crianças, como no trabalho de França e Monteiro (2013) que analisaram 

a expressão do preconceito na criança e demonstraram que na expressão de suas atitudes 

para grupos minoritários, as crianças tendem a se basear nas normas do seu grupo de 

referência. O preconceito contra os negros, apesar de algumas vezes parecer invisível, 

atua e é construído e reconstruído no processo de aprendizagem das convenções 

culturais e nas formas de relacionamento humano desde a infância. Em outros 



9 

 

contextos, torna-se visível e atua na construção e/ou reconstrução de aspectos 

individuais e coletivos da história de vida de diferentes pessoas.  

As normas sociais antirracistas estão presentes dentro de todas as sociedades. 

Elas são criadas e mantidas pelos indivíduos que estão inseridos num mesmo contexto 

social. A partir do momento que uma criança está inserida num grupo social, ela passa a 

internalizar essas normas e, com isso passa a ter comportamentos regidos por elas, ou 

seja, as normas acabam refletindo nas formas de expressão do preconceito racial nas 

crianças (Kelman, 1958). 

Este tema tornou-se relevante porque se debruça sobre um tema presente, 

mesmo que de forma sutil, dentro da sociedade brasileira, o preconceito. E as normas 

sociais são utilizadas como um artifício para camuflar a forma como as pessoas se 

expressam, principalmente quando se trata do preconceito racial. É fundamental, dentro 

do contexto social, incentivar pesquisas dentro dessa temática, visto que o preconceito 

racial, assim como outros temas, é algo que aparentemente desapareceu da sociedade 

brasileira, mas a partir de estudos como esse fica perceptível que ele continua tão 

presente quanto antes e que a única diferença hoje é que existe um entendimento de que 

ser preconceituoso é errado, é mal visto e que por isso se deve esconder, omitir ou não 

expressar esse comportamento. Isso implica diretamente no conceito de norma social e 

como ela está inteiramente ligada à concepção da existência do preconceito dentro das 

sociedades. 

 O objetivo deste estudo é investigar a relação das normas sociais na expressão 

do preconceito em crianças de 5 a 8 anos de idade. Especificamente, pretende-se: 1) 

identificar a partir de que momento as crianças reconhecem as normas sociais 

antirracistas, 2) de que forma elas reconhecem essas normas, e 3) qual a relação entre a 

aquisição dessas normas e as variações na expressão do preconceito racial. Este estudo 
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pretende propiciar um aumento de referência e conhecimento científico a respeito do 

assunto abordado, já que há uma grande escassez bibliográfica que trate do 

desenvolvimento e internalização das normas sociais em crianças na faixa etária de 5 a 8 

anos. 

 Essa dissertação está dividida em cinco capítulos. Os três primeiros referem-se à 

teoria que embasa o presente estudo, sendo que, o primeiro define o conceito de normas 

sociais e o processo de socialização. O segundo descreve a ideia sobre moralidade, sua 

relação com as normas sociais e o processo de desenvolvimento das normas nas 

crianças. O terceiro demonstra a relação existente entre normas sociais e preconceito. 

Os aspectos metodológicos e os resultados encontram-se nos capítulos quatro e cinco, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO I 

 

NORMAS SOCIAIS E SOCIALIZAÇÃO 

 

Este capítulo tem o objetivo de analisar teoricamente como se dá a construção 

das normas sociais nas crianças e suas implicações na expressão do preconceito. 

Inicialmente será apresentada a definição de norma social contextualizando esse 

conceito dentro da psicologia social. E, como o contexto em que o individuo encontra-

se é fundamental para seu desenvolvimento, será explanada também neste capítulo a 

definição de socialização segundo alguns autores que estudam essa temática, 

enfatizando as principais instâncias desse processo que são: a família, a escola e os 

pares, assim como serão estabelecidas as implicações da socialização para a apreensão 

da norma. 

 

1.1- Definição de Normas Sociais 

 

Para Sherif (1966), as normas sociais são regras explícitas ou implícitas que 

descrevem um padrão de comportamento desejado para um determinado grupo. Já 

Cialdini e Trost (1998) entendem que as normas sociais são regras estabelecidas pelos 

grupos para regularizar o comportamento de seus membros, isto é, padrões de conduta 

aplicáveis aos membros do grupo, um construto com fontes de informação prescritivas e 

descritivas com relação a que comportamento realizar em determinadas situações. Na 

visão de Torres e Rodrigues (2011), regras e papéis fornecem a regulamentação 

normativa das organizações sociais. São eles que promovem os meios para a conexão 
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entre organizações sociais e os indivíduos, sendo, por isso, definidos como um conjunto 

de normas de conduta. Um papel social consiste em um conjunto de normas ou um 

conjunto de obrigações aplicadas a indivíduos que estão em determinadas posições 

sociais.  

Cialdini et al (1990) explicam a formação e a transmissão das normas de duas 

maneiras. A primeira seria pelos aspectos culturais, na qual as normas seriam regras 

arbitrárias de comportamentos que são aceitas e acabam por ser reforçadas pela cultura, 

ou seja, a apreensão ocorreria a partir de um processo de aprendizagem. A segunda seria 

partir da evolução do comportamento normatizado, ou seja, seria uma evolução 

adaptativa do comportamento para que houvesse um ajustamento do individuo dentro 

do contexto social. As normas são fundamentais para compreensão do comportamento 

humano, como também para compreensão da influência da cultura nessa relação. Existe 

uma longa discussão, na psicologia social, sobre o poder preditivo e explicativo das 

normas sociais, ou seja, sua capacidade de predizer comportamentos e intenções, assim 

como sobre qual seria sua estrutura e definição o comportamento do indivíduo é 

gerenciado por normas advindas de várias fontes em qualquer situação. 

Segundo Cialdini et. al. (1990), as normas tem um impacto considerável sobre o 

comportamento, mas a força e a forma do impacto só podem ser compreendidas por 

meio de refinamentos conceituais que não foram tradicional ou rigorosamente 

aplicados. Ou seja, para prever adequadamente a probabilidade da ação de uma norma 

consistente é necessário, em primeiro lugar, especificar o tipo de norma como descritiva 

ou injuntiva. Em seguida deve-se ter em conta as várias condições em que os indivíduos 

conseguiriam prestar atenção ou não em seu comportamento diante da norma. Eles 

perceberam que preservar as condições culturais e disposicionais pode influenciar o 

foco normativo e que a distinção entre as condições culturais, situacionais e os fatores 
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disposicionais é fundamental para o domínio das normas e como estas pode influenciar 

cada um desses níveis.  

Sendo assim, as normas de uma sociedade, de um ambiente e de uma pessoa 

estão relacionadas com a ação do individuo e o impacto diferencial depende de onde o 

individuo está mais focado, na cultura, na situação ou em si mesmo. Em seu trabalho, 

Cialdini e seus colaboradores (1990) fizeram uma série de estudos que examinaram o 

problema do lixo em lugares públicos aumentando o foco descritivo da norma. Ao 

contrário da simples imitação ou previsões de modelagem, foi possível perceber que a 

taxa de lixo de indivíduos que testemunharam um ambiente limpo foi menor do que a 

taxa controle de jogar lixo, usada como modelo de norma-foco, o que aumentou a 

relevância na diminuição de lixo, mesmo quando os indivíduos estão expostos a formas 

contranormativas de agir. E verificaram que o ato de jogar lixo reduz somente quando a 

norma descritiva foi realizada de forma saliente num ambiente limpo, e que quando a 

norma descritiva foi realizada de forma saliente em ambientes sujos, a quantidade de 

lixo aumentou acima dos níveis de controle. Por conseguinte, embora a demonstração 

destes efeitos tenha sido importante para validar a teoria norma-foco, a utilidade prática 

de tais manipulações da norma descritiva para redução do comportamento antissocial 

parece limitado. 

As normas possuem uma tipificação e a maior diferenciação dos tipos está entre 

as normas descritivas e as injuntivas (também denominadas prescritivas), mas alguns 

autores trabalham também com a diferença entre as normas subjetivas e as pessoais. As 

descritivas estão relacionadas à observação do indivíduo com relação ao comportamento 

das pessoas que estão a sua volta, principalmente se estas forem modelos bem 

sucedidos. As injuntivas ou prescritivas estão relacionadas aos comportamentos que são 

aceitáveis e inaceitáveis pelos membros do grupo, ou seja, aquilo que o indivíduo deve 
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fazer ou deixar de fazer para se manter no grupo. As subjetivas são percebidas como 

uma pressão social, elas podem, muitas vezes, entrar em conflito. E as pessoais são as 

percepções positivas que os indivíduos tem de si (Cialdini & Trost, 1998). 

Cialdini et. al. (1993), em seu estudo, analisou a norma injuntiva primeiramente 

manipulando um ambiente no qual o sujeito evita jogar o lixo no chão principalmente 

por causa de um componente motivacional fundamental que foi a aprovação e 

desaprovação social, mas a ideia era transcender os limites situacionais, e reduzir a 

quantidade de lixo mesmo em ambientes diferentes daquele em que o foco foi evocado. 

Com isso, o passo seguinte foi promover um segundo ambiente que também estava 

limpo, mantendo a norma descritiva de forma constante, e a hipótese seria que haveria 

menos lixo num dos ambientes em que a norma injuntiva estivesse saliente. E o terceiro 

e último passo do estudo foi diminuir a quantidade de lixo em ambos ambientes nos 

quais a norma descritiva e injuntiva estão salientes. Um conjunto de previsões com base 

na teoria norma-foco foi testado nesses três estudos e os dados a partir deles 

convergiram, gerando quatro conclusões que esclarecem a distinção entre norma 

injuntiva e descritiva.  

A primeira é a de que os dados dão suporte a viabilidade das normas sociais 

como poderosas diretrizes comportamentais; a segunda foi que a norma social do tipo 

descritiva mostra como o comportamento é guiado através da percepção de como a 

maioria das pessoas iriam ou não se comportar, já a norma social do tipo injuntiva 

mostra como o comportamento é guiado por meio da percepção de como a maioria das 

pessoas sancionaria a própria conduta. A terceira conclusão está ligada ao contraste 

entre essas duas normas, no qual as normas injuntivas podem aumentar uma ação pró-

social; e por último a quarta, na qual os autores concluíram que quando a norma 

injuntiva está saliente, o sujeito tem uma resposta similar tanto em ambientes 
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semelhantes quanto diferentes daquele em que o foco ocorreu, diferentemente de 

quando a norma descritiva está saliente, pois nesse ambiente ela somente influencia o 

comportamento em ambientes em que o foco ocorreu (Cialdini et. al., 1993). 

 

1.2- A Aquisição das Normas Sociais no Processo de Socialização 

 

A forma de pensar e tratar a criança foi influenciada por mudanças econômicas, 

políticas e sociais (França, 2013). Essas mudanças tratavam sobre a natureza da infância 

e sobre a educação de crianças e elas foram a base para modelos de socialização 

adotados por pais e, principalmente, pela escola.  

 O processo de socialização deve ser entendido como um fenômeno histórico 

complexo e deve ser considerado como um espaço de múltiplas relações sociais, por 

exemplo, as relações entre instituições e agentes sociais distintamente posicionados em 

função da sua visibilidade e recursos disponíveis. A família, a escola e a mídia são 

instituições consideradas agentes de socialização e são responsáveis, cada um de forma 

específica, pela produção e difusão da cultura (Setton, 2002). 

 Como se sabe, a família é um importante instituição social que influencia 

diretamente no futuro pessoal e social do indivíduo, assim como na sua trajetória 

educacional e profissional. Por esse motivo, é interessante atentar para a 

heterogeneidade da configuração familiar, a diversidade de recurso e o posicionamento 

social, bem como a gama de comportamentos e as relações que podem ser estabelecidas 

com outras instâncias socializadoras (Setton, 2002). Desse modo, a família constitui-se 

de relações dinâmicas de cunho afetivo, social e cognitivo. Ela é a matriz da 

aprendizagem humana, com significados e prática que geram modelos de relação 

interpessoal e de construção individual e coletiva a depender da cultura. As experiências 
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familiares proporcionam a formação de comportamentos com significados universais e 

particulares. É por meio dessas interações familiares que se concretizam as 

transformações nas sociedades que, por conseguinte, influenciarão nas relações futuras, 

caracterizando assim influências bidirecionais (Dessen & Polonia, 2007). 

 A escola é outra instituição social determinante para o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social da criança. É na escola que parte da identidade de ser e 

pertencer ao mundo é construída, onde se adquire as formas de aprendizado, princípios 

éticos que permeiam a sociedade. Além disso, é nessa instituição que se depositam 

expectativas, dúvidas, inseguranças e perspectivas em relação ao futuro e às suas 

próprias potencialidades. A escola transmite não somente o saber científico, mas 

também o desenvolvimento de relações afetivas, habilidades de participar de situações 

sociais, competência comunicativa, identidade sexual e condutas pró-sociais (Borsa, 

2007). 

 Segundo Dessen e Polonia (2007), a escola é uma instituição que se priorizam 

atividades educativas formais, um espaço de desenvolvimento e aprendizagem. O 

currículo, num sentido mais amplo, deve envolver experiências realizadas nessa 

instituição. Desse modo, deve-se considerar padrões relacionais, aspectos culturais, 

afetivos, sociais, cognitivos e históricos presentes nas interações e relações. Os 

conhecimentos advindos da convivência familiar devem/podem ser empregados como 

mediadores para a construção de conhecimentos científicos aplicados na escola. 

 O processo de socialização permeia a transmissão de valores e de normas aos 

filhos. Os valores são importantes caracterizadores de personalidade que afetam 

variavelmente aspectos da vida do indivíduo, até mesmo comportamentos socialmente 

indesejáveis, como por exemplo, o preconceito (França, 2013). As normas são a base da 

interação social, são referências que o individuo tem de como deve se comportar na 
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sociedade, sendo assim as normas regem os comportamentos adequados que devem ser 

utilizados para que o indivíduo não seja considerado preconceituoso. 

As normas são culturalmente específicas e o poder de cada norma é derivado 

somente do valor que ela tem para aquela cultura que ela opera. O estabelecimento da 

norma vem do reforçamento e da punição de comportamentos que são realizados 

repetidamente. As normas se desenvolvem para iniciar ou delimitar comportamentos 

relacionados ao desenvolvimento do grupo (Cialdini & Trost, 1998). No processo de 

socialização, as organizações influenciam os indivíduos. A função desse processo seria 

inserir motivos e recursos apropriados para os indivíduos em seu meio social. A 

socialização é a origem do aspecto regulatório de regras e papeis, sendo a conformidade 

para com as normas, o aspectos central do processo de socialização, ou seja, a 

construção das normas sociais é um processo inerente ao de socialização. 

A socialização em sociedades como a brasileira se dá de forma espontânea e 

sistemática. A espontânea ocorre quando o indivíduo nasce e o envolve até a morte. Os 

grupos primários, a exemplo do grupo familiar e do trabalho, são as primeiras agências 

desse processo socializador com diferentes graus de institucionalização e, muitas vezes, 

com diferentes metas sociais. Somando-se a esses grupos, encontram-se as agências 

tradicionais formadoras de opinião, como a igreja, a imprensa e os mecanismos 

persuasivos e modernos de comunicação social (cinema, rádio e televisão). Essas 

agências influenciam e moldam os grupos e as pessoas tanto em locais fechados quanto 

em locais públicos.  

A socialização sistemática, que tem como agência nuclear a escola, atinge o 

individuo em diversas faixas etárias, estabelecendo o nível de escolaridade máxima que 

se pode atingir, mas isso na prática ocorre de maneira diferenciada, já que tanto o grau 

de escolaridade quanto o tempo que o individuo permanece na escola estão ligados a 
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fatores econômicos, que podem bloquear ou não a passagem do individuo do plano de 

socialização espontânea para o da sistemática (Pereira, 1987). 

Pereira (1987) concluiu que a criança negra pertence à camada mais carente da 

população nacional, integrando-se, por esse motivo, ao grande contingente de crianças 

abandonadas ou semi-abandonadas nas cidades brasileiras. Segundo o autor, tal fato 

interfere diretamente no processo de socialização da criança negra, pois por ser 

economicamente desfavorecida, ela padece de uma carência ligada à falta do lar e, 

consequentemente, de educação. Acuadas pelo preconceito, que pode minar a esperança 

e alternativas de uma vida melhor, a criança negra acaba sendo vista e tratada como 

suspeita e predestinada à delinquência, o que pode reforçar a presença de 

comportamentos de um estigma que integra a identidade do grupo negro na sociedade. 

Outro ponto importante do trabalho desse pesquisador, é que dentre os grupos étnicos 

brasileiros, o negro é o que apresenta menor índice de escolaridade, com isso fica 

perceptível que a criança negra tem pouco ou nenhum acesso à socialização sistemática, 

à escola. 

O capítulo a seguir demonstrará a relação existente entre norma social e o 

julgamento moral, enfatizando o surgimento da moralidade da criança, o que fará com 

que ela se torne um ser moral e, assim, passe a entender as normas existentes em seu 

contexto social. 
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CAPÍTULO II 

JULGAMENTO MORAL E SURGIMENTO DAS NORMAS 

SOCIAIS NAS CRIANÇAS 

 

No quesito da moralidade, dois autores tiveram grande importância ao 

desenvolverem seus estudos nesse segmento. Piaget e Kohlberg são considerados 

desencadeadores de pesquisas que envolvem o processo do desenvolvimento moral no 

individuo. O primeiro teve seu enfoque, no estudo sobre a moralidade, dentro da teoria 

cognitivista-construtivista, e o segundo influenciou diretamente a construção da 

Psicologia do desenvolvimento moral. Eles concebem que a aprendizagem de 

comportamentos morais está ligada à formação das estruturas cognitivas e emana de um 

processo dinâmico em que o sujeito irá reconstruir suas ações. Este capítulo tem a 

intenção de responder a pergunta: “A partir de qual idade é possível dizer que a criança 

tornou-se um ser moral?”, levando em consideração tanto os autores citados acima 

quanto outros pesquisadores que desenvolveram e aprofundaram a teoria do 

desenvolvimento moral. 

 

2.1- A Perspectiva de Piaget 

 

Em sua obra O Julgamento Moral na Criança, Piaget (1932/1994) faz sua 

primeira tentativa de pesquisa empírica a respeito da moral. Essas pesquisas tiveram a 

participação de crianças e adolescentes e foram realizadas com base em três aspectos do 

desenvolvimento moral: as regras morais, o julgamento moral e a noção de justiça. A 

partir desses aspectos, ele observou duas estruturas que se desenvolvem à medida que a 
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criança vai envelhecendo e tornando-se menos egocêntrica, são elas, a da moral 

heterônoma e a da moral autônoma. A primeira é caracterizada pela obediência e 

respeito unilateral, já que está ligada às limitações intelectuais da criança que se 

encontra na primeira infância e está suscetível à coação do adulto. A segunda é 

caracterizada pela cooperação e respeito recíproco, pois é um produto da evolução 

cognitiva, das relações de igualdade e da argumentação racional. 

Piaget (1932/1994), ao estudar sobre a formação das regras nas crianças, as 

observou tanto nos momentos em que elas estavam jogando quanto nas perguntas feitas 

por elas no curso dos jogos, para que pudesse constatar como elas se ajustavam às 

regras e adquiriam consciência e domínio das mesmas. Com relação à prática das 

regras, ele identificou quatro estágios, no primeiro estágio (0-2 anos), as crianças não 

utilizam as regras, existe somente uma manipulação individual e motora do objeto da 

brincadeira. Esse estágio foi nomeado de estágio motor. No segundo estágio (2-5 anos), 

conhecido como estágio egocêntrico, elas aceitam as regras que são apresentadas e 

apenas jogam imitando o exemplo dado, apesar de utilizarem a regra individualmente, 

ou seja, jogam para si mesmo estando em grupo. No terceiro estágio (7-8 anos), elas 

iniciam uma disputa na tentativa de vencer o adversário e, para isso, torna-se necessário 

sistematizar as regras, sobretudo prevalece ainda uma diferenciação com relação a regra 

geral do jogo. Este estágio é conhecido como estágio da cooperação nascente. E o 

quarto e último estágio (11-12 anos) é o da codificação das regras. Nele as regras estão 

definidas e entendidas pelos jogadores detalhadamente, principalmente porque agora 

essas regras fazem parte da sociedade.  

No que diz respeito à consciência das regras, Piaget identificou três estágios. No 

primeiro, a criança depende diretamente da regularidade motriz, ao brincar não 

apresenta noção de regra ou consciência moral, faz somente gestos de imitação. No 
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segundo, a regra dita pelo adulto é algo sagrado que não deve ser modificado, qualquer 

mudança pode ser considerada uma transgressão. E no terceiro, já existe uma 

permissividade de modificação da regra, o respeito é obrigatório e a regra é considerada 

uma lei constituída mutuamente. Em virtude disso, fica perceptível a transição da 

criança por estágios, que a levam da amoralidade, passando pela heteronomia moral e 

chegando à autonomia moral.  

O julgamento moral foi teorizado por Piaget a partir de como as crianças 

respondiam aos dilemas morais apresentados em histórias hipotéticas que 

demonstravam ações com intenções contraditórias (boas ou más), associando 

consequências menos graves para a intenção má. Com isso, ele distinguiu dois tipos de 

julgamento: o julgamento por meio das consequências (de responsabilidade objetiva) e 

o julgamento por meio das intenções (de realidade subjetiva). O julgamento por meio 

das consequências está associado às crianças mais novas, as quais avaliam 

comportamentos pelas suas consequências e não por intenções, ou seja, o agente 

assumirá uma maior responsabilidade a partir da dimensão do dano causado, mesmo 

não tendo sido intencional, visto que o mais importante é ser agradável, ser aceita e 

obedecer os mais velhos. Já no julgamento por meio da intenção, o que importa é se a 

pessoa ou agente teve ou não a intenção de causar o dano e não a dimensão deste. Esse 

tipo de julgamento é uma consequência da descentração cognitiva que ocorre quando a 

criança percebe tanto a intencionalidade dos comportamentos quanto a diversidade de 

resposta para uma ação.  

Piaget, também por meio dos dilemas morais, trabalhou a noção de justiça. Nos 

dilemas eram problematizados o significado de sanção justa e de distribuição justa. Ele 

obteve três tipos de justiça: a justiça imanente, que foi baseada na ideia de que as regras 

devem simplesmente ser obedecidas e que desobedecê-las pode ter consequências 
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desagradáveis; a justiça retributiva, que tinha a ideia de que um ato deveria ser 

retificado com uma sanção, uma punição. Essas sanções poderiam ser do tipo expiatória 

ou por reciprocidade, a expiatória está ligada à proporcionalidade entre o sofrimento e a 

gravidade da falta e a por reciprocidade refere-se à  compreensão do individuo do 

significado da falta. E a justiça distributiva, que possui três períodos evolutivos, no 

primeiro, a criança baseia seu julgamento no respeito e na obediência à figura de 

autoridade; no segundo, a criança baseia-se no princípio da igualdade, considerando 

justo que todos recebam o mesmo benefício ou a mesma sanção; e no terceiro, a criança 

baseia seu julgamento no princípio da equidade, a distribuição está diretamente 

relacionada com as características individuais. 

A partir de toda essa reflexão feita dentro de seus estudos e pesquisas, Piaget 

desenrola uma concepção sobre o desenvolvimento moral na criança e dá início a um 

trabalho que atraiu a atenção de pesquisadores para esse tema. 

 

2.2- A Perspectiva de Kohlberg 

 

Kohlberg, assim como Piaget, utilizou dilemas morais para desenvolver seus 

estudos sobre o desenvolvimento moral. Ele solicitava que os participantes indicassem 

soluções para esses dilemas e que justificassem sua resposta. Os participantes eram 

expostos a situações extremas, as quais geravam no entrevistado a um alto grau de 

dúvida a respeito de qual decisão seria a mais correta a ser tomada. Kohlberg criou um 

dilema chamado de Prisioneiro Foragido que foi incluso em seu instrumento criado em 

1964, o Moral Judgment Interview (MJI), e, a partir da análise dos dados desse dilema, 

esse autor também identifica os três níveis do desenvolvimento moral preconizados por 
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Piaget, o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional. Esses níveis foram 

subdivididos por Kohlberg em seis estágios. 

O nível pré-convencional é constituído pelos estágios 1 e 2 que corresponde à 

perspectiva sócio-moral individual concreta. Nesse nível, o individuo percebe as regras 

de forma externa ao eu, ou seja, ainda não tem uma percepção das regras enquanto 

convenções. Ele ocorre em crianças de até nove anos de idade, alguns adolescentes e 

adultos criminosos. O estágio 1 foi denominado por Kohlberg de moralidade 

heterônoma e foi caracterizado pela obediência às regras e à autoridade, ou seja, deve-se 

evitar infringir as regras, evitar causar danos físicos e obedecer por obedecer. Nesse 

estágio, algo é definido como certo ou errado pela autoridade e há uma perspectiva 

egocêntrica, já que o individuo não considera o interesse do outro e não reconhece a 

diferenciação entre seu ponto de vista e o dele. O estágio 2 foi denominado de 

moralidade individualista ou orientação relativista instrumental, sendo caracterizado por 

uma perspectiva individualista concreta, na qual o correto é se chegar a um acordo, é 

satisfazer seus próprios interesses e deixar que os outros satisfaçam o seus também 

(Colby e Kohlberg, 1984, 1987). 

O nível convencional é composto pelos estágios 3 e 4 e é caracterizado pela 

conformidade às normas sociais e morais existentes. Nele, o eu consegue identificar as 

expectativas do outro e a convencionalidade das regras são respeitadas porque são vistas 

como necessárias ao convívio e são decorrentes da relação de cooperação. O sujeito 

nesse nível procura adaptar-se às regras, àquilo que é aceito socialmente pela maioria, 

sempre respeitando uma ordem pré-estabelecida e preocupa-se em ser bem visto aos 

olhos dos outros. O estágio 3 é o da moralidade normativa interpessoal, no qual o que 

contam são as expectativas familiares e do grupo. Há uma preocupação em ser bem 

visto, em ser bom, em conseguir ser leal e manter a confiança dos outros. O estágio 4 é 
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o da moralidade do sistema social e nele o indivíduo tende a cumprir seu dever e a 

apoiar a ordem social, mantendo o bem-estar e cumprindo com os deveres que apoia. 

(Kohlberg, 1981) 

E por último, o nível pós-convencional que é constituído pelos estágios 5 e 6. O 

estágio 5 é caracterizado pela moralidade dos direitos humanos e do bem-estar social, 

isto é, mesmo que as regras do grupo entrem em conflito com as leis já socialmente 

determinadas, estas últimas prevalecerão, reconhecendo-se assim que existem valores 

que não são relacionais e prevalecem em todas as culturas, como o direito à vida. Aqui, 

a lei é valorizada pelo indivíduo, que conta com a possibilidade de mudança em função 

da utilidade social. Não havendo lei deve-se chegar a um acordo em forma de obrigação 

entre as partes. O estágio 6 é o da moralidade dos princípios éticos gerais, 

universalizáveis, reversíveis e prescritivos. Seu conteúdo é baseado no princípio ético 

universal de justiça que é composto pela dignidade inviolável da humanidade, 

solidariedade, liberdade e a igualdade, já as leis são baseadas em princípios que são 

superiores a elas, porque eles independem da autoridade do grupo ou da identificação do 

sujeito ao grupo, sendo assim, o que é realmente importante são os princípios éticos 

abstratos e não as regras morais concretas. Em síntese, neste nível há uma diferenciação 

clara entre as regras e expectativas do eu e do outro e os valores são definidos pelos 

princípios internalizados (Kohlberg, Levine e Hewer, 1983). 

Kohlberg afirmava que a sequência dos seis estágios estava presente em todas as 

culturas. A partir da universalidade dos estágios, ele definiu algumas afirmações a 

respeito do desenvolvimento moral e cognitivo também trabalhado por Piaget, foram 

elas: o desenvolvimento cognitivo é fundamental, mas não suficiente, para o 

desenvolvimento moral; o desenvolvimento está ligado às transformações das estruturas 

cognitivas; essas transformações são resultado da interação entre indivíduo e ambiente; 
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as estruturas são desenvolvidas por meio de um processo de equilibração; o 

desenvolvimento moral tem como essência a justiça e a sequência dos estágios é 

hierárquica e invariante; o individuo ao chegar no nível mais avançado, age com base 

nele, mas isso não quer dizer que os anteriores foram esquecidos; uma cultura só vai 

interferir na velocidade da evolução dos estágios, mas não na ordem (Kohlberg, 1969). 

A teoria desenvolvida por Kohlberg gerou insatisfação em outros autores, 

inclusive nos seus orientandos. Em decorrência disso, críticas foram levantadas o que 

acarretou num refinamento da teoria kohlberguiana. Turiel (1983), por ter sido 

orientando de Kohlberg, foi o primeiro autor a levantar sugestões sobre a necessidade de 

determinadas alterações na teoria. Sendo assim, ele discordou da ideia de que o 

individuo passa pelos três níveis determinados por Kohlberg, são eles o pré-

convencional, o convencional e o pós-convencional e entendeu que, na verdade, existem 

três domínios que ocorrem simultaneamente e são conhecidos como o pessoal, o 

convencional e o moral. O primeiro está relacionado a escolhas que não geram 

implicações morais ou sociais, o segundo refere-se às normas sociais arbitrárias e o 

terceiro está ligado à visão do outro, isto é, à concepção de bem e mal que o outro 

possui. De acordo com Turiel (1983), uma criança em nível pré-escolar já consegue 

distinguir os princípios morais obrigatórios de meras convenções sociais. As ideias 

diferenciadas de Turiel sobre a teoria desenvolvida por Kohlberg foram corroboradas 

por seu orientando Larry Nucci que também chegou à conclusão de que a distinção 

entre convenção e moralidade surge já na infância, mesmo em diferentes culturas, ou 

seja, tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o adulto, violar a moralidade é algo 

errado, independente da norma estabelecida. (Nucci, 2001) 

Até o presente momento foram apresentados os estudos feitos por Piaget e 

Kohlberg a respeito da teoria do desenvolvimento moral, assim como foram 
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apresentados também críticas à teoria kohlberguiana. Em seguida, serão explanadas 

outras reflexões a respeito do tema na visão de outros autores que, a partir de suas 

pesquisas, complementaram e ampliaram o entendimento dessa teoria. 

 

2.3- O Desenvolvimento Moral na Atualidade 

 

 Como vimos anteriormente, os estudos pioneiros dos teóricos Piaget e Kohlberg 

a respeito do desenvolvimento moral geraram debates acerca de seus trabalhos, assim 

como, influenciaram o surgimento de novas pesquisas sobre esse tema. Um dos trabalho 

atuais mais importantes a respeito da moralidade é o realizado por Melanie Killen, que 

vem desenvolvendo pesquisas a respeito do desenvolvimento da moralidade em 

crianças e a relação desse conceito com outros construtos, outra pesquisa também 

importante foi a de Freitas (2002) que remonta a trajetória e as principais ideias de 

Piaget a respeito da moralidade. Neste trabalho, Freitas (2002) faz uma análise 

descritiva que permeia desde o projeto do jovem Piaget até a explicação desenvolvida 

da teoria sobre a moral ser entendida também como uma espécie de kantismo evolutivo. 

Killen e Rutland (2012) trazem em seu livro que de forma geral a moralidade 

tem sido definida como normas prescritas. Mostram ainda como as pessoas deveriam 

tratar umas às outras, quando se trata de conceitos como justiça, direitos, etc. Esses 

conceitos incluem empatia, tomada de perspectiva, reciprocidade e respeito mútuo. 

Sendo assim, o comportamento de seguir regras envolve muitos aspectos de interação 

social que não tratam sobre moralidade explicitamente.  

A interpretação das crianças a respeito de seus comportamentos é uma 

importante dimensão da moralidade delas, e que como a moralidade é medida, precisa ir 

além de meras observações comportamentais, é necessário fazer uma análise das 
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intenções mais os comportamentos. Na verdade, o entendimento das crianças sobre 

veracidade, mentira e o que faz a trapaça ser algo errado, reflete mais na moralidade do 

que nos seus comportamentos de seguimento de regras específicas (Killen & Rutland, 

2012). 

Para Killen e Rutland (2012), as crianças evoluem suas regras sociais usando 

critérios, e eventos sociais são conceitualizados por elas como: moral, sócio-

convencional ou psicológico, refletindo assim, em diferentes domínios de 

conhecimento. O domínio moral inclui justiça, direitos e equidade. O domínio social 

inclui a função e regulamentos do grupo, instruções sociais, normas culturais, tradições 

e ritos culturais. Já o domínio psicológico inclui autonomia, identidade, teoria da mente 

e prerrogativas individuais. 

Com o passar do tempo, as crianças estão desenvolvendo novos conceitos, 

habilidades, crenças e perspectivas sobre suas próprias identidades, autonomia e 

personalidade em sintonia com o contato social, formando grupos e entendendo a 

identidade e dinâmica do grupo. O julgamento moral surge em meio a essas interações 

sociais, que envolvem informações sobre o estado emocional, mental e motivacional 

dos outros. A partir dessas informações, as crianças vão formando conceitos como o de 

equidade e o de justiça na forma de tratar as outras pessoas (Killen & Rutland, 2012). 

Para entender como as crianças adquirem a moralidade num contexto de 

interações sociais e de grupos, é necessário discutir construtos básicos do 

desenvolvimento que guiam o que nós sabemos sobre a aquisição da moralidade e 

conceitos morais na infância. Isso é importante também para promover um contexto 

histórico sobre como a moralidade tem sido caracterizada na infância. Os precursores da 

moralidade incluem uma grande variedade de respostas ao outro na família, com relação 
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ao entendimento socioemocional e sócio-cognitivo. Esse achado revela que a criança 

vem ao mundo com uma predisposição social (Killen & Rutland, 2012). 

Com relação às emoções, as crianças não precisam observar a emoção do outro 

para poder julgar que provocar um dano ao outro é errado. As emoções frequentemente 

promovem informações sobre a conexão entre os atos e as consequências para as 

crianças mais novas, com isso, as emoções não são a característica central que torna um 

ato um ato moral. Em vez disso, as crianças parecem fazer inferências sobre atos de 

dano se a emoção negativa é associada com o ato ou não (Killen & Rutland, 2012). 

Em resumo, as crianças adquirem a moralidade por meio de experiências sociais, 

e a consequência emocional das ações dos outros promovem informação para elas 

determinarem como irão agir. As que entram numa resolução construtiva de um conflito 

ou em uma negociação se tornam mais competentes socialmente e obtêm maior sucesso 

social na escola e maior sucesso para fazer amizades (Killen & Rutland, 2012). 

 Já o trabalho de Freitas (2002) traz uma reflexão sobre o livro O Julgamento 

Moral na Criança de Piaget, na qual ele diz que o livro pode ser compreendido como 

uma primeira tentativa de colocar o que se entendia por moralidade à testagem empírica. 

A referida autora entendeu que esse livro de Piaget tinha como objetivo reduzir as 

diferenças existentes sobre o que se entendia sobre a relação entre o respeito e a lei 

moral. Em virtude disso, a obra de Piaget ficou conhecida como um estudo 

psicogenético sobre as relações entre o respeito e a lei moral.  

 Em sua pesquisa, Freitas (2002) descreve o percurso de Piaget para chegar à 

compreensão de uma consciência autônoma na criança, já que havia muitos conceitos 

sobre respeito e como este estava diretamente ligado ao desenvolvimento moral no 

individuo. Isso o instigou a investigar em que ponto uma criança consegue definir e 

distinguir o que é moralmente correto sem que seja necessário o comando dos pais para 
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tal. Para isso, Piaget desenvolveu um instrumento que o auxiliou a entender o processo 

de aquisição de uma consciência autônoma, que foi o jogo de regras.  

 Biaggio (1994) faz, inicialmente, uma remontagem histórica em seu trabalho 

sobre os autores Piaget e Kohlberg, o livro O Julgamento Moral na Criança e a teoria 

do julgamento moral, respectivamente. Mas seu trabalho está realmente centrado no 

estudo desenvolvido por Kohlberg. A autora defende que a maturidade moral atinge seu 

nível máximo quando o sujeito entende que justiça é diferente de lei, visto que algumas 

leis, com o passar do tempo, acabaram por serem vistas como moralmente erradas e por 

isso deveriam ser modificadas. Segundo a autora, o indivíduo não deve ser um ator 

passivo dentro da sua cultura, ele deve se sobrepor a ela para que possa haver uma 

transformação da sociedade.  

 Assim como Biaggio (1994), Bataglia (2010) traz em seu trabalho a forma de 

aplicação e avaliação do desenvolvimento moral criada por Kohlberg, que funcionava 

por meio de entrevista individual feita a partir de dilemas morais demonstrados à 

criança. O instrumento é o Moral Jugdment Interview (MJT), ele tem como objetivo 

fazer uma testagem experimental para identificar se um grupo é capaz de avaliar o nível 

de argumentos morais ou se ficar preso a sua própria opinião. Esse instrumento foi 

traduzido para 27 línguas e ao ser trazido para o Brasil, algumas particularidades foram 

notadas o que fez com que adaptações tivessem que ser feitas, criando-se assim, o 

MJT_xt (texto extendido). 

 Além desses trabalhos, outras pesquisas foram realizadas tendo como base o 

conceito de Desenvolvimento Moral e as formas de avaliação criadas e adaptadas à 

realidade de cada cultura. O trabalho de Lepre (1999), por exemplo, articula um debate 

relacionando a indisciplina em sala de aula com o nível de desenvolvimento moral dos 

estudantes, utilizando como base a teoria de moralidade de Piaget. Nesse estudo, a 
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autora infere que o ambiente e as relações sociais podem interferir positiva ou 

negativamente na questão da indisciplina nas crianças, que crianças que participam de 

relações mais democráticas correm um risco menor de desrespeitarem as regras, já que 

participam da elaboração das mesmas e que crianças que não experimentam relações 

democráticas, só obedeceram às regras através de punição ou coerção e com isso, serão 

mais indisciplinadas. A autora conclui enfatizando a relação entre indisciplina, 

desenvolvimento moral e meio social, e enfatiza também a necessidade de uma reflexão 

sobre o que se entende por indisciplina e sobre quais são as regras que as crianças são 

submetidas. 

 Sampaio (2007), em seu trabalho, objetiva explanar as principais teorias sobre o 

desenvolvimento moral e demonstra algumas formas de aplicar essas teorias na 

educação brasileira. A partir disso, ele entende que as investigações sobre moralidade e 

afetividade evoluíram e produziram dados significativos para compreender a vida em 

sociedade. De acordo com esse autor, os trabalhos sobre desenvolvimento moral no 

Brasil não são muito evidenciados, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, 

que investem em programas de desenvolvimento sócio-moral para uma melhoria 

educacional. E completa ratificando a ideia da união entre psicologia e educação, visto 

que em relação à educação moral, a afetividade deve ser considerada tão importante 

quanto a cognição, pois a moralidade não pode ser ensinada de qualquer forma. 

 Ao nascer, o primeiro contato do ser humano com o mundo é com outro ser 

humano. E assim, se dá início à convivência, à participação desse ser em um meio 

social. Com isso, a maior parte do tempo, a criança se dedica a conhecer o mundo a sua 

volta, o seu ambiente. E entender as diferenças existentes dentro desse ambiente é de 

todo fundamental e acaba por se tornar uma habilidade de convívio importante. Então, 

entender que os sentimentos, desejos e crenças dos outros são diferentes dos nossos se 
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torna uma prioridade. Ao entender que o outro pensa, sente e se comporta de forma 

diferenciada, a criança inicia o processo de entendimento de um mundo social com 

regras, experiências passadas e opiniões divergentes que estimula o aprendizado dela, 

da antecipação da conduta dos outros, e isso é conhecido como teoria da mente, que é 

desenvolvida e utilizada em sua vida prática (Domingues, 2006). 

 Ao ter conhecimento dessa diferenciação do eu e do outro, torna-se possível a 

identificação de comportamentos que são ou não aprovados pela sociedade e fica 

perceptível também que a partir dessa habilidade de compreender a mente do outro, a 

criança é capaz de entender que o outro também é capaz de fazer inferências a respeito 

de suas atitudes, e assim, pode avaliar as representações dessas atitudes em sua mente. 

Essa avaliação existe em decorrência das diversas formas de compreensão das regras e 

de todos os tipos de normas existentes na sociedade que se tornam formalizadas por 

meio do entendimento das pessoas sobre o que elas julgam moralmente correto ou não. 

E, a partir do momento que existe essa formalização do julgamento moral passa a existir 

também um ensinamento da moralidade que passa a se desenvolver no decorrer da vida 

da criança (Hughes e Leekam, 2004). 

  

2.4- O Processo de Desenvolvimento das Normas Sociais nas Crianças 

 

É possível apreender que o entendimento sobre o desenvolvimento das normas, 

das regras se deu inicialmente a partir do que Piaget e Kohlberg entendiam por 

julgamento moral e teoria do desenvolvimento moral, respectivamente. Para Piaget 

(1932), o desenvolvimento do juízo moral é determinado pela prática e consciência das 

regras e esse processo se dá em três fases: a da anomia, a heteronomia e a da autonomia. 

A primeira é a fase em que a criança não se preocupa com as regras ou com o grupo, ela 
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age de forma a conseguir satisfação de suas fantasias, ou seja, ela não tem consciência 

das regras. A segunda fase é determinada a partir do momento em que a criança percebe 

a existência de regras e quando surge o interesse em participar de atividades em grupo. 

As regras são vistas como imutáveis ou sagradas e são criadas por uma autoridade, 

sendo assim, a criança se torna um juiz rígido quando se trata de julgar os atos dos 

outros sobre a transgressão de regras. Com isso, a heteronomia se torna uma prática 

imitativa e egocêntrica de regras. A terceira fase corresponde à visão que o adulto tem 

das regras, mas como uma possibilidade e não como obrigação. Essa é a fase da 

cooperação, da reciprocidade e nela o individuo sabe da necessidade das regras para 

viver em sociedade. 

De acordo com Piaget (1932/1994), os pais e também os professores possuem o 

papel de ensinar o que é certo e o que é errado utilizando métodos como a imposição de 

normas e valores ou utilizando reforço e punição. Ele entendia que as relações sociais 

são fundamentais para o desenvolvimento da consciência moral autônoma, ou seja, o 

individuo passaria a visualizar a realidade não só do seu ponto de vista, mas dos outros 

também, e para isso, as partes envolvidas devem ser tratadas de forma igualitária e 

devem estar comprometidas com as opiniões e valores dos outros. 

Em contra partida, Kohlberg (1984) acreditava numa organização sequencial 

hierárquica de estágios, porque assim ele conseguia delimitar melhor uma estrutura do 

desenvolvimento moral do individuo. Apesar disso, esses teóricos concordavam com a 

ideia de que o desenvolvimento cognitivo e o afetivo andam paralelamente ao 

desenvolvimento da moralidade e que estes só são produzidos por meio das relações 

sociais. Para construir uma tipologia do processo de desenvolvimento da moralidade, 

Kohlberg utilizou o instrumento Moral Judgment Interview que é composto por vários 

dilemas hipotéticos que foram respondidos pelas crianças. Ele acreditava que para 
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construir uma noção de justiça seria necessário oportunidades de interação, na qual o 

sujeito toma a perspectiva de outras pessoas. A tomada de perspectiva obrigaria o 

individuo a passar por conflitos que iriam motivá-los a transpor níveis mais elevados de 

desenvolvimento e chegar a estágios cada vez mais estáveis. 

Segundo Kelman (1958; 1974; 2006), as normas sociais são aderidas por meio 

de três níveis: o da aquiescência, que incide no momento em que o indivíduo reconhece 

a existência da norma para obter aceitação de outra pessoa ou de um grupo, ao 

reconhecer, ele espera ser recompensado ou, pelo menos, tenta evitar punições; o da 

identificação que advem quando o indivíduo aceita a norma para estabelecer e/ou 

manter uma boa auto-definição ou relação favorável com o outro ou o grupo. O 

individuo adota um comportamento induzido, porque este comportamento estará 

associado a um relação desejada; e o da internalização que acontece quando a norma é 

aceita para manter uma correlação entre o comportamento, composto por ideias e ações, 

e os ideais do indivíduo, fazendo com que ele a valorize. Ele adota o comportamento 

induzido porque é recompensado intrisicamente e porque é algo que pode realmente 

auxiliá-lo na resolução de um problema ou num momento de necessidade. 

Os três processos formas qualitativas de aceitar a influência do outro, de aceitar 

a norma transmitida. Sistematizando esses três processos, é possível analisar, de forma 

geral, três determinantes que os influenciam diretamente, são eles: a importância 

relativa do efeito antecipado, o poder relativo do agente que está influenciando e a 

propensão da resposta induzida. Para cada um dos três processos, esses determinantes 

podem ter formas qualitativamente diferentes, ou seja, cada processo é caracterizado por 

condições antecedentes distintas que envolvem uma variação particular de 

determinantes. Assim como, cada processo também é caracterizado por condições 

consequentes, que envolvem uma variação particular do segmento da resposta induzida. 
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Sendo assim, qualquer resposta adotada passa por um processo diferente, é feita, 

modificada, ou até mesmo extinta em diferentes condições, e terá propriedades 

diferentes (Kelman, 1958; 1974; 2006). 

Normas sociais de todos os tipos são adquiridas e internalizadas pelas crianças, 

sendo assim e por meio de todo o estudo citado acima, fica perceptível de forma 

dinâmica todo o processo que a criança passa até chegar à aderência da norma social 

antirracista. E, a partir disso, fica claro a interação entre essa norma e o preconceito, 

interação essa que será melhor apresentada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

NORMAS SOCIAIS E PRECONCEITO 

 

De acordo com Sherif (1966), o sistema de crença e de ideologia do individuo é 

baseado nas normas sociais do grupo com o qual a pessoa se identifica, seus pontos de 

vista e comportamentos são reflexo das normas do grupo que foram internalizadas pelos 

individuos. A base psicológica para estabelecer as normas sociais, assim como, os 

estereótipos, os costumes e valores, é a formação de estruturas comuns de referência, 

como também, é o produto do contato entre indivíduos. Uma vez que essas estruturas 

são estabelecidas e incorporadas no indivíduo, ele entende como fator importante para 

determinar e modificar suas reações em situações que ele irá se deparar mais tarde, 

sejam elas sociais ou não sociais, principalmente se ambiente de estímulo não estiver 

bem estruturado. Ele concluiu que numa situação em que o indivíduo está só numa 

situação desestruturada, ele fornece uma resposta própria, do seu ponto de referência. 

Mas numa situação de grupo, os membros tendem a estruturar a situação convergindo 

para uma norma comum de seus julgamentos. Para ele, os indivíduos necessitam de 

padrões e referências para fazerem as suas avaliações e julgamentos, e que quando em 

uma situação coletiva é o grupo que fornece essas referências. 

A distinção entre as formas de adesão das normas sociais instiga alguns autores a 

pesquisar sobre a influência das normas na expressão do preconceito racial. As 

pesquisas realizadas mostraram que a maioria das pessoas aceita a norma antirracista, 

mas não a internalizam, fazendo com que essas pessoas só expressem o preconceito de 

forma socialmente aceitável. A motivação para encobrir o preconceito seria essencial 

para a internalização das normas, mas para isso os membros de um grupo devem estar 

atentos em relação à aceitação ou não de outros grupos alvo. Com isso, é possível 
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observar que muitas vezes a motivação para encobrir o preconceito não está ligada aos 

valores de justiça do individuo, mas sim às pressões decorrentes do grupo para as 

atitudes sejam modificadas e adequadas às normas do grupo (Camino et al., 2004; 

Candrall et al., 2002). 

 Segundo Cialdini & Trost (1998), a observação do comportamento dos outros 

que pertencem à mesma categoria social com a qual o indivíduo se identifica, ou até 

mesmo, gostaria de pertencer, é um modo pelo qual grupos e pessoas estabelecem suas 

normas. O indivíduo realiza um discernimento com relação às consequências 

reforçadoras de se comportar de acordo ou não com o esperado. Esses autores 

destrincham a necessidade de aprovação social e defendem que a conformidade às 

normas obedeceria a três motivações. A primeira se dá em um contexto de ambiguidade 

com o interesse de emitir o comportamento mais correto, ou seja, seria o interesse em 

acertar, em realizar o comportamento correto. Nesse caso, o indivíduo seguiria o 

comportamento utilizado pela maioria. A segunda se dá em situações que o indivíduo 

busca pertencer ou permanecer num grupo, ele busca padrões compartilhados, ou seja, 

deseja manter ou construir relações sociais. Os padrões, na maioria das vezes, são 

transmitidos oralmente, mas também pode ocorrer por meio da observação e dedução 

dos comportamentos dos outros membros do grupo. A terceira ocorre quando a pessoa 

necessita manter determinadas características para poder construir sua autoimagem, isto 

é, manter um autoconceito positivo. Esta divisão não é um recurso meramente didático, 

pois apresenta uma considerável validade empírica. Muitas vezes é possível que haja 

conflito entre essas motivações, já que todas podem estar presentes na situação em que 

o comportamento ocorre. 

A inserção da individuo na sociedade faz com que ele acabe internalizando as 

normas existentes, principalmente porque elas se tornam a base para a interação social. 
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De certa forma, as normas regem comportamentos adequados que devem ser utilizados 

e mantidos, para que o individuo não seja considerado preconceituoso e, com isso, 

acabar sendo punido. As normas acabam sendo a referência que ele tem para se adaptar 

a sua sociedade e a sua cultura e agir da forma tida como a mais correta e coerente. Com 

isso, a sociedade espera que o individuo aja de acordo com o que já está enraizado e 

regulamentado, que são as normas sociais. Para França e Monteiro (2004), os 

indivíduos, já na infância, tendem a adotar as normas do seu grupo de referência, ou 

seja, vão discriminar os grupos que as mães acham aceitável discriminar e não irão 

discriminar os grupos que as mães não acham aceitável discriminar. As normas sociais 

antirracistas são um fator fundamental na expressão do preconceito racial em crianças. 

Estas normas podem ser adquiridas em vários contextos, já que elas são “regras” criadas 

por uma determinada sociedade a partir de um consenso e são reforçadas por meio de 

comportamentos. O preconceito contra o negro, apesar de algumas vezes parecer 

invisível, atua e é construído e reconstruído no processo de aprendizagem das 

convenções culturais e nas formas de relacionamento humano desde a infância. Em 

outros contextos, torna-se visível e atua na construção e/ou reconstrução de aspectos 

individuais e coletivos da história de vida de diferentes pessoas (Silva & Branco, 2011). 

No grupo de teorias que coloca a ênfase nos fatores de ordem grupal e societal, 

surgiu, de modo recente, uma proposta teórica que coloca as normas sociais no centro 

da explicação do desenvolvimento da expressão das atitudes raciais na infância (França 

& Monteiro, 2004). Globalmente, os resultados confirmaram que a expressão de 

avaliações interraciais é regulada por um quadro normativo que evolui de forma 

dinâmica ao longo da infância, e que integra duas normas sociais antagônicas, 

nomeadamente, a norma societal antirracista, e a norma grupal do favoritismo do 

endogrupo. Neste sentido, a importância da abordagem das normas sociais no estudo do 
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desenvolvimento das avaliações raciais, torna-se relevante principalmente por reforçar 

estudos na linha de pesquisas anteriores. É principalmente no decorrer dos primeiros 

anos da escola que se estruturam e se desenvolvem as primeiras atitudes raciais. Por 

isso, é fundamental dar atenção à qualidade das relações interraciais, ao desenho de 

intervenções escolares em torno do objetivo da erradicação da discriminação racial e à 

promoção de relações interraciais positivas, para que seja possível criar uma referência 

normativa em relação aos grupos raciais que condene a discriminação sob todas as 

formas. (Rodrigues et. al., 2010) 

De acordo com Camino et. al. (2009), indivíduos preconceituosos são aqueles 

que não aceitam a norma social de igualdade e aqueles que agem de forma sutil, apesar 

de ter aceito a norma e se identificado com ela, não a internalizaram de uma maneira, 

num contexto propício, que faz com que eles se expressem de maneira preconceituosa. 

A norma social influencia a expressão do preconceito explicito quando e, somente 

quando, os grupos estão eficientemente protegidos pela norma que os apoiam. No 

estudo desses autores, eles concluíram que uma norma geral contra o preconceito contra 

grupos minoritários pode não ser suficiente para inibir a expressão evidente de 

preconceito por parte de grupos altamente estigmatizados. A aplicação de normas 

igualitárias nas relações intergrupais, que indicam que todos compartilham os mesmo 

direitos antes da lei, parece ser dependente da força de aceitação dessas normas. Com 

isso, em sociedades democráticas, é incomum que alguém declare abertamente seu 

desacordo com aplicação de direitos igualitários para ambos negros e brancos e é 

improvável que haja uma manifestação para exigir a aprovação de uma lei que proíba a 

união entre pessoas brancas e negras. A aplicação de uma norma igualitária é algo muito 

mais complexo e polêmico. Algumas pesquisas mostram que a ativação de uma norma 
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antirracista, em determinado contexto, pode diminuir o preconceito contra o grupo 

minoritário. 

Esses autores tinham como objetivo analisar experimentalmente a influência da 

pressão normativa da norma anti-preconceito na expressão do preconceito contra 

homossexuais. Eles propuseram que a simples ativação da norma em um contexto 

experimental não poderia ser suficiente para reduzir o preconceito contra esse grupo, e 

que o viés de redução poderia somente ocorrer quando os indivíduos se sentissem 

socialmente pressionados, ou seja, quando um grande controle social da norma 

acontecesse. Eles concluíram que houve baixa expressão do preconceito quando a 

condição da pressão normativa estava elevada. Segundo eles, um grupo social não está 

na verdade protegido pelas normas gerais anti-preconceito, a redução do preconceito 

contra o grupo poderia somente ocorrer quando os indivíduos sentissem uma pressão 

social que assegurasse a norma anti-preconceito. 

França e Monteiro (2012), em seu estudo sobre as formas indiretas da expressão 

do preconceito nas crianças, concluiram, a partir de suas três hipóteses que estavam 

concentradas na análise da saliência de um contexto igualitário (no qual a discriminação 

não é justificável) ou de um contexto de justificação (no qual a discriminação é 

justificável), que as crianças discriminaram mais o alvo negro em relação ao alvo 

branco, e que isso estava relacionado à idade da criança e ao tipo de contexto normativo 

de resposta. Isto é, crianças entre cinco e sete anos não estão sensíveis ao contexto 

normativo e discriminam sempre a criança negra em relação à branca, a partir do oito 

anos, as crianças deixaram de discriminar o alvo negro num contexto não justificador, 

com isso ficou perceptível que crianças mais novas expressam o preconceito racial de 

forma direta e indireta, já as mais velhas expressam apenas de forma indireta em 

decorrência de seu desenvolvimento cognitivo e de suas competências afetivo-
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cognitivas, que fazem com que elas mostrem-se racistas em contextos que elas 

acreditam que o seu comportamento discriminatório por algum modo que não o da 

pertença racial dos alvos.  

Elas também concluíram que crianças de cinco a sete anos discriminam o alvo 

negro independentemente do grau de saliência da norma antirracista, já crianças de oito 

a dez anos discriminaram o alvo negro apenas quando a entrevistadora estava ausente. E 

com relação à interiorização das normas antirracistas dos adultos pelas crianças, elas 

puderam identificar que na primeira faixa etária elas ainda não adquiriram a norma, já 

que apresentaram altos índices de preconceito ao alvo negro, independentemente da 

orientação normativa dos adultos de referência. Já as crianças da segunda faixa etária 

interiorizam a norma antirracista adotada pelo seu grupo de referência, pois elas 

apresentaram o mesmo padrão de preconceito apresentado pelas mães. 

Vala et. al. (2006), em seu estudo sobre normas sociais e preconceito, analisou o 

papel das normas no preconceito automático contra negros, o sentido da norma na 

formulação de políticas públicas e mesmo de estratégias não institucionais para a 

superação do preconceito e da discriminação, e seus resultados mostraram que a norma 

da competição produz preconceito automático contra negros, que a norma do 

igualitarismo não foi efetiva na anulação do preconceito automático e que numa 

condição neutra houve uma menor ativação automática do preconceito do que na 

condição igualitária.  

Com isso, ficou perceptível que apenas pensar sobre a competição e o mérito 

individual torna os indivíduos mais preconceituosos numa tarefa posterior, ao passo que 

pensar sobre igualdade produz efeitos idênticos sobre a inibição da ativação automática 

do preconceito. Com relação ao sentido da norma na produção e formulação de políticas 

e estratégias, o resultado indicou que a igualdade é entendida de duas formas. A 
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primeira refere-se a uma igualdade formalista, formada por respostas de igualdade de 

direito e deveres; a segunda refere-se a uma igualdade em termos de solidariedade, 

como o não-preconceito, a cidadania e o respeito às diferenças. Sendo assim, os autores 

concluíram que não existem maneiras diferentes de conceber a igualdade, que diferentes 

representações da igualdade podem engendrar diferentes crenças, atitudes e 

comportamentos nas relações raciais (Vala et. al., 2006) 

De acordo com Lima & Vala (2004), nos séculos de exploração do trabalho 

escravo dos negros e de colonização dos índios o racismo era expresso de maneira 

aberta, pois refletia as normas sociais da época: as normas da discriminação e da 

exploração. Depois da 2a Guerra Mundial ocorreram mudanças históricas significativas, 

tais como: a emergência dos movimentos pelos direitos civis nos EUA, os movimentos 

de libertação de antigas colônias europeias, as consequências do nazismo e a Declaração 

dos Direitos Humanos. A partir deste momento as formas de expressão do racismo e do 

preconceito mudaram tão significativamente que se poderia pensar que estes fenômenos 

estavam em extinção. Com efeito, uma série de pesquisas utilizando metodologias 

tradicionais de coleta de dados ou medidas diretas de atitudes raciais, feitas em épocas 

diferentes, demonstraram que as atitudes contra os Negros, em vários lugares do mundo, 

estavam mudando drasticamente. Nos EUA os estereótipos atribuídos aos negros pelos 

americanos brancos tornaram-se progressivamente menos negativos. Nos anos 30 mais 

de 80% dos americanos brancos consideravam os negros como supersticiosos. Esta 

aceitação aberta do estereótipo negativo cai para 3% nos anos 90. 

Dados de vários estudos parecem indicar que o preconceito contra grupos 

minoritários está em declínio na atualidade. Entretanto, uma análise mais cuidadosa 

desses mesmos dados e de outros apresenta um quadro bem diferente e muito menos 

plausível. Com efeito, outras pesquisas revelam que estamos muito longe da igualdade 
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social. Os resultados das tabelas apresentadas e de vários outros estudos feitos sobre 

preconceito e racismo pós 2a Guerra Mundial indicam invariavelmente uma mudança 

nas suas formas de expressão. As pessoas, face às pressões da legislação antirracista e 

dos princípios da igualdade e da liberdade apregoados pelas democracias liberais, 

começaram a expressar seu preconceito de uma forma mais sutil e velada. É nesse 

quadro que se começa a falar de “Novos Racismos” ou de “Novos Preconceitos”. Não 

obstante as diferenças que existam entre as novas teorias sobre o racismo, comum a 

todas elas é a afirmação de que as novas expressões do racismo são disfarçadas e 

indiretas, e caracterizam-se pela intenção de não ferir a norma da igualdade e de não 

ameaçar o autoconceito de pessoa igualitária dos atores sociais. Não se quer significar 

com isto que as formas mais tradicionais e abertas de racismo, típicas das relações 

racializadas dos séculos XVIII, XIX e início do XX, deixaram de existir ou perderam 

em importância. Tencionamos apenas referir uma nova forma de expressão do racismo 

que procura conviver harmonicamente com a norma antirracista. Também se deve 

referir que estas novas expressões de racismo, mais veladas e hipócritas, são tão ou mais 

danosas do que as expressões mais abertas e flagrantes, uma vez que, por serem mais 

difíceis de ser identificadas, são também mais difíceis de ser combatidas (Lima & Vala, 

2004). 

 Sendo assim, as normas sociais antirracistas estão presentes dentro de todas as 

sociedades. Elas são criadas e mantidas pelos indivíduos que estão inseridos num 

mesmo contexto social. A partir do momento que uma criança está inserida num grupo 

social, ela passa a internalizar essas normas e, com isso passa a ter comportamentos 

regidos por elas, ou seja, as normas acabam refletindo nas formas de expressão do 

preconceito racial nas crianças. 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO 

 

4.1- Sobre o nosso estudo 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de investigar a relação das normas sociais na 

expressão do preconceito em crianças de 5 a 8 anos de idade. Especificamente, 

pretendemos identificar a partir de que momento as crianças reconhecem e internalizam 

as normas sociais antirracistas; e analisar como a aquisição das normas sociais pode 

explicar as variações na expressão do preconceito. Para isso, esse trabalho tem o intuito 

de clarificar em que momento da vida as crianças entendem o que é moralmente correto 

dentro da sociedade, e em que momento ela passa a se utilizar dessas normas sociais 

para justificar o seu comportamento ou para evitar uma sanção. 

 Com isso, questionamentos foram levantados para que seja possível entender a 

ligação entre as normas sociais antirracistas e a variação nas formas de expressão do 

preconceito: Com que idade uma criança consegue distinguir o que é moralmente 

correto, dentro de uma sociedade, a partir do que ela conhece sobre as normas sociais 

existentes? Em que período do desenvolvimento da criança as normas sociais interferem 

na expressão do preconceito?. Como a aquisição das normas sociais pode explicar as 

variações na expressão do preconceito? 

As seguintes hipóteses orientaram esse trabalho: 

H 1: Acima dos sete anos de idade as crianças demonstrarão com segurança o 

reconhecimento de regras gerais (Killen, 2012). 



44 

 

H 2: As normas dos próprios participantes (normas pessoais) para os grupos 

brancos/negros não se diferenciarão das normas do grupo de referência (normas sociais) 

para esses grupos (França, 2013). 

H 3: Acima dos sete anos de idade as crianças tenderão a discriminar o alvo negro 

na ausência da entrevistadora e não na sua presença (França, 2004). 

 

4.2- Participantes 

 Participaram da pesquisa 80 crianças de cor da pele branca. Todas elas foram de 

escola particular da cidade de Aracaju. A média de idade foi de 6,387 (DP = 1,037), os 

participantes foram divididos em dois grupos de idade. O grupo 1 (G1) com crianças de 

5 e 6 anos (50,0%; n = 40) e o grupo 2 (G2) com crianças de 7 e 8 anos (50,0%; n = 40).  

Quanto ao sexo, 52,5% (n = 42) eram do sexo masculino e 47,5% (n = 38) do 

sexo feminino. 

 

 

4.3- Instrumentos 

 

O instrumento (Anexo II) utilizado foi uma entrevista composta por meio da 

adaptação de quatro outros instrumentos. O primeiro a ser utilizado foi o dos autores 

Killen, Breton, Ferguson e Handler (1994), o qual trata sobre o julgamento moral em 

crianças, o segundo, trata sobre o julgamento moral e o preconceito (Killen, McGlothin 

& Edmonds, 2005), o terceiro instrumento foi o das autoras França e Monteiro (2002; 

2013), que trata sobre a expressão do preconceito racial e outro sobre as normas sociais 

baseado em França e col. (2014).  

O conhecimento sobre a moralidade ou compreensão sobre o que é moralmente 

correto foi avaliado por meio dos dois primeiros instrumentos, os quais tratavam de 
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dilemas morais em situações endogrupoal e intergrupal. Foram dois dilemas em 

contexto endogrupal e dois em contexto intergrupal. Em todos os dilemas a criança 

deveria escolher uma de suas alternativas “a” ou “b” como resposta. Para auxiliar as 

crianças na respostas às questões propostas, desenhos que representavam a situação 

presente nos dilemas, foram apresentados as participantes. Os desenhos para a situação 

endogrupal apresentavam crianças brancas. Nos desenhos das situações intergrupais 

alternava-se ora a vítima era negra e o infrator branco, na outra situação era o contrário. 

Os desenhos foram produzidos tanto para meninas quanto para meninos e os 

personagens dos desenhos eram crianças. 

  Ao final de cada dilema era perguntado mais duas questões a crianças: o porque 

da resposta Respostas essas que foram categorizadas de cinco formas, sendo elas: 

moralidade (identificando a questão da justiça numa transgressão moral), emocional 

(identificada como avaliação emocional do ato), religiosa (quando se referia a qualquer 

ato ou figura religiosa para explicar), consequência (quando a resposta foi simplesmente 

uma resposta lógica como uma consequência do ato) e outros (tida como uma definição 

que no final não diz nada). Esses questionamentos tiveram como base os dois 

instrumentos de Killen (1994; 2005). 

Para avaliar norma social, as participantes deveriam responder se os grupos de 

referência adultos e amigos gostam das pessoas brancas e negras. Era perguntando ainda 

se o próprio participante gosta desses grupos. As participantes deveriam escolher 

figuras de carinhas representando se gostam/ não gostam/ não sei. Se as normas sociais 

do grupo de referencia são iguais as normas sociais da participante dizemos que ela 

interiorizou a norma social. 

A expressão do preconceito foi avaliada através das atitudes intergrupais e da 

discriminação. As atitudes intergrupais foram avaliadas através uma escala de distância 
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social na qual o participante deveria escolher entre uma criança branca ou negra 

representadas através de fotografias,  qual delas ele prefere para ser: seu (a) irmão (ã) 

adotivo; seu (a) melhor amiga/o; dar um doce e para fazer uma atividade valendo nota.  

A discriminação foi avaliada através de uma atividade de distribuição de 

recompensas para alvos brancos e negros em duas situações: presença/ausência da 

entrevistadora. Utilizou-se também dois cofres, em um havia uma fotografia de uma 

criança branca e no outro a de uma criança negra. O material foi reproduzido numa 

versão feminina e masculina. As treze moedas de um real foram confeccionadas em 

cartolina em tamanho real.  

 

4.4- Procedimentos  

 

As crianças foram entrevistadas individualmente em suas escolas ou em sua 

própria residência. As entrevistas foram feitas por duas entrevistadoras que tiveram 

acesso ao instrumento previamente e, com isso, puderam estar alinhadas na forma de 

conduzir a entrevista. Para que a entrevista acontecesse foi utilizada uma solicitação de 

autorização para pesquisa, que devia ser assinada pelo responsável da criança ou pela 

própria instituição de ensino que a criança fazia parte (Anexo I). Em seguida, a seguinte 

instrução era dada à criança: “Eu estou querendo escrever uma história sobre o que as 

crianças pensam sobre as pessoas. Para isto, eu resolvi conversar com algumas crianças 

para ter ideia de como escrever a história. Eu gostaria que você me ajudasse 

respondendo algumas perguntas que vou lhe fazer. Você responde do jeito que você 

achar certo, para mim o que é importante é o que você pensa. Podemos começar?”. 

Durante a entrevista, a entrevistadora estava com a criança numa sala reservada, 

organizada com uma mesa ou cadeira de apoio para colocar os materiais e poder 
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manipulá-los. Nos dois primeiros questionamentos foram utilizadas fotografias para que 

a criança pudesse visualizar a situação e, assim, poder escolher dentre os dois itens, 

optando por aquele que ela acreditava ser o correto. Estes itens eram lidos para as 

crianças e em seguida ela podia dizer sua escolha. A terceira questão também era lida 

para a criança, mais de uma vez, se necessário fosse. Nessa questão, também eram 

apresentadas fotografias de duas crianças, uma branca e uma negra para que a criança 

que estava sendo entrevistada pudesse escolher. Na quarta questão eram apresentadas às 

crianças imagens de carinhas que descriminavam o estado de gostar, não gostar e não 

saber para que a criança escolhesse a carinha de acordo com o que era perguntado. Na 

última pergunta, dois cofres eram apresentados às crianças, esses cofres continham uma 

foto em cada de meninas, uma branca e uma negra, para crianças do sexo feminino e o 

mesmo para a criança do sexo masculino, mas com fotos de meninos. Nos cofres 

existiam algumas moedas para que os entrevistados entendessem que a ideia de dar o 

dinheiro tinha séria intenção. Metade das crianças responderam essa pergunta com a 

presença da entrevistadora e a outra metade, na ausência. Para ficar ausente, a 

entrevistadora dizia que precisava fazer algo fora da sala e pedia que fosse chamada 

assim que ela terminasse de distribuir as moedas. E a entrevistadora colocava-se num 

local onde não pudesse ser vista para não interferir na resposta. Todas as imagens 

utilizadas encontram-se no Anexo III. 

Para que a entrevista acontecesse, a criança deveria se posicionar ao lado da 

entrevistadora, de modo que ela pudesse ver o que a criança faria. Durante a entrevista 

apenas o material que estava sendo utilizado deveria ficar ao alcance da criança na mesa 

de aplicação para evitar distrações. A entrevistadora anotou no questionário todas as 

respostas das crianças, assim como observações que considerou significativas.  
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4.5- Procedimentos para análise de dados 

 Foram conduzidas análises quantitativas no SPSS como base para o estudo 

proposto. As seguintes análises foram realizadas: caracterização da amostra por meio de 

estatísticas descritivas e frequência simples; de Qui-quadrado; e de variância e de 

variância de medidas repetidas (One-Way ANOVA). Na página a seguir segue 

demonstração em tabela que apresenta as hipóteses, a(s) variável(eis) e o teste de análise 

utilizado. 
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Tabela 1: Descrição de Dados e Procedimentos do Estudo.  

Hipótese Variável (eis) Teste de Análise 

Acima dos sete anos de idade 

as crianças demonstrarão com 

segurança o reconhecimento 

de regras gerais 

Moralidade em contexto 

endogrupal e intergrupal. 

Análise de Contingência 

(Qui-quadrado) 

As normas das próprias 

participantes (normas 

pessoais) para os grupos 

branco e negro não se 

diferenciarão das normas do 

grupo de referência (normas 

sociais) para esses grupos. 

Norma do grupo de referência 

e norma do participante. 

Análise de Contingência 

(Qui-quadrado). 

Os participantes com idades 

superiores a sete anos 

tenderiam a discriminar o 

alvo negro na ausência da 

entrevistadora e não na sua 

presença. 

Idade, contexto normativo e 

alvo. 

ANOVA com medidas 

repetidas. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 Nossa primeira hipótese predizia que acima dos sete anos de idade as crianças 

demonstraram com segurança o reconhecimento de regras gerais. Para verificar essa 

hipótese, analisamos o conhecimento sobre a moralidade das participantes ou 

compreensão sobre o que é moralmente correto em contexto endogrupal e intergrupal.  

Realizamos uma Análise de Contingência (Qui-quadrado) entre as situações 

apresentadas nos dilemas morais em função da idade das participantes. As duas 

primeiras situações referiram-se ao contexto endogrupal. Assim, na situação dividir os 

brinquedos os resultados não apresentaram diferença significativa (X² = . 1.003, gl = 1, 

p = .317). Independente da idade 72,5% (n = 58) das crianças escolheram a opção “a” 

ou seja, disseram que as crianças deveriam dividir o brinquedos porque não é justo que 

os outros fiquem sem brincar, enquanto apenas 27,5% (n=22) escolheram a opção “b”, 

dizendo que as crianças deveriam dividir os brinquedos porque quando elas  fica com 

todos eles, você fazem uma grande bagunça. As crianças justificaram sua escolha a 

partir da categoria moralidade (31,3%; n = 25). Como exemplos de respostas inclusas 

nessa categoria têm-se: “Porque ele não pode ficar com todos os brinquedos, porque 

não é justo, os outros tem brincar também” (sujeito 12, 7 anos) e “Porque não é justo os 

outros ficarem sem brinquedo” (sujeito 17, 8 anos). Nas demais categorias, 26,3% (n = 

21) justificaram sua resposta com a categoria Outros, 22,5 (n = 18) com a categoria 

Consequência, 17,5% (n = 14) com a categoria Emocional e 2,5% (n = 2) com a 

categoria Religiosa.  
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As análises relativas ao segundo dilema endogrupal, bater no colega, também 

não foram significativas (X² = . 1.718, gl = 1, p = .190). Independente da idade 86,3% 

(n = 69) as crianças responderam a opção “a”, ou seja,  diriam que a criança não deveria 

bater porque a outra pode se machucar, enquanto apenas 12,7% (n=10) escolheram a 

opção “b”, dizendo que bater no colega pode fazer muito barulho. 

Sendo que, 38,8% (n = 31) justificaram sua escolha a partir da categoria 

Moralidade, por exemplo, o sujeito 11 (8 anos) que disse: “Porque não é certo machucar 

as outras pessoas”, e o sujeito 24 (7 anos) que respondeu: “ Porque ele estava errado de 

bater na outra menina”. Nas demais categorias, 32,5% (n = 26) justificaram a partir da 

categoria Consequência, 18,8% (n = 15) com a categoria Outros, 8,8% (n = 7) com a 

categoria Emocional e 1,3% (n = 1) com a categoria Religiosa. 

Já na análise do conhecimento sobre a moralidade das participantes  em contexto 

intergrupal, realizamos uma Análise de Contingência (Qui-quadrado) entre as situações 

apresentadas nos dilemas morais em função da idade das participantes. Entretanto, antes 

de procedermos às análises, dividimos a ação do alvo por grupo de cor da pele, ou seja, 

quando a ação foi praticada por uma criança branca (alvo branco) ou por uma criança 

negra (alvo negro).   

 No dilema encontrar dinheiro no chão, quando o alvo era uma criança branca, os 

resultados não foram significativos (X² =  1.026, gl = 1, p = .311). Independente da 

idade, 97,5% (39) das participantes escolheram a opção “a”, que afirma que a criança 

deveria devolver o dinheiro para a menina que perdeu.  Apenas uma participante 

escolheu a opção “b” ou seja, que deveria ficar com o dinheiro que estava no chão. 

Quando o alvo era uma criança negra os resultados também não foram significativos, 

100% (40) das crianças optaram pela resposta “a” ,ou seja, que a criança deveria 

devolver o dinheiro para a menina que perdeu. As participantes justificaram suas 
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escolhas a partir da categoria Consequência (42,5%; n = 34), como exemplo no sujeito 8 

(7 anos) que disse: “Porque era dela”, e o sujeito 10 (8 anos): “Porque o dinheiro é da 

menina e a mãe deu pra ela comprar o lanche”. Seguido de 32,5% (n = 26) com a 

categoria Moralidade, 12,5% (n = 10) com a Emocional, 11,3% (n = 9) com a categoria 

Outros e 1,3% (n = 1) com a Religiosa.   

Quanto ao dilema: empurrar criança que brinca no balanço, os resultados 

apresentaram-se significativos quando o alvo é uma criança branca (X² = 4.44, gl = 1, p 

= .035).  De maneira geral as crianças escolhem a opção “a”, que afirma que a criança 

não deveria empurrar porque o colega pode cair e se machucar (90% ou 36 

participantes). As crianças mais novas (100%) disseram mais do que as mais velhas que 

se empurrar pode cair e machucar (80%). Esses resultados podem ser visualizados na 

Tabela 1 na a seguir. 

Tabela 2: Frequência e Percentuais da Escolha dos Participantes ao Dilema Empurrar 

a Criança que Brinca no Balanço com Relação à idade (n=40) 

 Empurrar a Criança que Brinca no 

Balanço 

 

Pode Machucar Balanço Quebra Total 

Grupos de 

Idade 

5 e 6 anos  20 0 20 

       100,0% 0%       100,0% 

 7 e 8 anos      16          4            20 

  

 

 

    80,0% 

 

20,0% 

 

       100,0% 

Total       36         4          40 

   

 

 

 90,0% 

 

    10,0% 

 

      100,0% 

 

 

Os resultados também se apresentaram significativos no dilema empurrar criança 

que brinca no balanço, quando o alvo é uma criança negra (X² = 4.44, gl = 1, p = .035).  

De maneira geral as crianças escolhem a opção “a”, que afirma que a criança não 

deveria empurrar porque o colega pode cair e se machucar (90% ou 36 participantes). 

Entretanto, as comparações nos grupos de idade se invertem, ou seja, são as crianças 
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mais velhas (100%) as que disseram mais do que as mais novas (80%) que se empurrar 

pode cair e machucar. Esses resultados podem ser visualizados na Tabela 2 na página a 

seguir. 

Tabela 3: Frequência e Percentuais da Escolha dos Participantes ao Dilema Empurrar 

a Criança que Brinca no Balanço com Relação à idade (n=40) 

 Brincando no Balanço  

a b Total 

Grupos de 

Idade 

5 e 6 anos  16 4 20 

       80,0% 20,0%       100,0% 

 7 e 8 anos      20          0            20 

  

 

 

    100,0% 

 

,0% 

 

       100,0% 

Total       36         4          40 

   

 

 

 90,0% 

 

    10,0% 

 

      100,0% 

 

 

A explicação dada pelas participantes de 5 e 6 anos para sua escolha se 

enquadraram na categoria Consequência com 47,5% (n = 19), já participantes de 7 e 8 

anos versaram   em duas categorias, a Moralidade com 37,5% (n = 15) e a 

Consequência com mesmo resultado.  A justificativa dada pelas participantes para sua 

escolha nos dois grupos idade foi a de Consequência com 47,5% (n = 19) para as 

participantes de 5 e 6 anos e 52,5% (n = 21) para as participantes de 7 e 8 anos.  

 Nossa primeira hipótese foi parcialmente confirmada visto que as crianças 

demonstraram ter conhecimento sobre a moralidade, ou seja, a compreensão sobre o que 

é moralmente correto já aos cinco anos de idade mesmo em situações intergrupais.  

A nossa segunda hipótese predizia que as normas das próprias participantes 

(normas pessoais) para os grupos brancos e negros não se diferenciariam das normas do 

grupo de referência (normas sociais) para esses grupos. 

Para investigar essa hipótese, comparamos a norma do grupo adulto, amigo e 

dopróprio participante. Para isto, realizamos uma Análise de Contingência (Qui-
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quadrado) entre a norma dos adulto e amigo para o grupo dos brancos e dos negros em 

função da norma do próprio participante. Antes de proceder as análises filtramos a idade 

os participantes. 

Os resultados não apresentaram diferença significativa quando se toma o branco 

como grupo de análise na idade de 5 e 6 anos. Ou seja, não ha diferença na percepção da 

participante entre sua própria norma e a norma do adulto (X² = 6.0424, gl = 4, p = 

.196). De maneira geral 72,5 (n=29) participantes afirmam que elas próprias e os 

adultos gostam dos brancos. Com relação á percepção da própria norma e a dos amigos, 

de modo geral as participantes respondem que não sabem (45%; n= 18) ou que eles 

gostam do grupo dos brancos (42,5%; n=17). Ainda analisando a norma para o grupo 

dos brancos na idade de 7 e 8 anos, os resultados também não foram significativos para 

os grupos de referência adultos (X² = 1.556, gl = 1, p = .212) e amigos (X² = 3.158, gl 

= 2, p = .206). Na percepção das participantes tanto adultos quanto amigos gostam do 

grupo dos brancos (57,5%; n= 23) enquanto elas também gostam (95%; n= 38). 

Considerando a percepção normativa para o grupo dos negros pelas participantes 

de 5 e 6 anos de idade em relação aos grupos de referência adultos e amigos, 

observamos uma tendência a significância na análise do grupo adultos (X² = 8.666, gl = 

4, p = .070). Analisando a Tabela 3 (na página a seguir) observamos que as principais 

discordâncias na percepção das participantes encontram-se quando elas afirmam que 

tanto elas quando os adultos gostam do negro (32,5%; n=13), ou não gostam (12,5%; n= 

5), ou ainda não sabem (7,5%; n=3). 
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Tabela 4: Frequência e Percentuais da Norma do Adulto em Função do Próprio 

Participante para o Grupo dos Negros (n=40) 

 Norma do Adulto para o Grupo dos 

Negros 

 

Não Sei Não 

Gostam 

Gostam Total 

Norma do 

Participante 

para o 

Grupo dos 

Negros 

Não Sei  3 1 3 7 

   7,5% 2,5%      7,5%      17,5% 

 Não 

Gostam 

 2    5        0            7 

  

 

 

5,0% 

 

12,5% 

 

   ,0% 

 

17,5% 

 Gostam     4      9        13       26 

   

 

 

10,0% 

 

  22,5% 

 

     32,5% 

 

   65,0% 

Total       9    15    16      40 

   

 

 

22,5% 

 

37,5% 

 

40,0% 

 

  100,0% 

 

 

Observou-se diferença significativa ainda em relação a percepção da norma do 

grupo amigos (X² = 24.124, gl = 4, p = .001). Na Tabela 4, na página a seguir, 

verificamos que as maiores discordâncias na percepção das participantes ocorrem 

quando elas afirmam que tanto elas quanto os amigos gostam dos negros (52,5%; n= 

21), ou não gostam (7,5%; n= 3) ou dizem que não sabem (15%; = 6). 
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Tabela 5: Frequência e Percentuais da Norma do Adulto em Função do Próprio 

Participante para o Grupo dos Negros (n=40) 

 Norma do Adulto para o Grupo dos 

Negros 

 

Não Sei Não 

Gostam 

Gostam Total 

Norma do 

Participante 

para o 

Grupo dos 

Negros 

Não Sei  6 0 1 7 

   15,0% ,0%      2,5%      17,5% 

 Não 

Gostam 

 1    3        3            7 

  

 

 

2,5% 

 

  7,5% 

 

   7,5% 

 

17,5% 

 Gostam     4      1        21       26 

   

 

 

10,0% 

 

   2,5% 

 

     52,5% 

 

   65,0% 

Total       11    4    25      40 

   

 

 

27,5% 

 

10,0% 

 

62,5% 

 

  100,0% 

 

 

Entretanto, as análises da percepção normativa para o grupo dos negros nas 

idades de 7 e 8 anos não foram significativas para ambos os grupos de referencia 

adultos (X² = 6.061, gl = 4, p = .195) e amigos (X² = 5.896, gl = 4, p = .207). De modo 

que podemos dizer que nossa hipótese foi parcialmente confirmada tendo em vista que a 

percepção normativa das participantes mais novas quando analisam o grupo dos negros 

diferencia-se da norma do grupo de referência. 

Finalmente, nossa terceira hipótese predizia que as participantes com idades 

superiores a sete anos tenderiam a discriminar o alvo negro na ausência da 

entrevistadora e não na sua presença.  Assim, a fim de analisar a discriminação do alvo 

negro, realizamos uma ANOVA com medidas repetidas tendo a variável idade 

(participantes de 5 a 6 anos e 7 a 8 anos) e o contexto normativo (entrevistadora 

presente/ ausente) como fatores inter-participantes e o alvo (branco/negro) como fatores 

entre-participantes. O dinheiro distribuído para os alvos foi a variável dependente. Os 
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resultados indicaram que houve apenas um efeito principal do alvo F (1,76)= 9.645; p= 

.003. Esse efeito indica que as participantes distribuem mais dinheiro para o alvo branco 

(M= 7.18; dp= 1.975) do que para o alvo negro (M= 5.812; dp=1.975). Não houve 

outros efeitos principais quer da presença ou ausência da entrevistadora quer da idade, 

ou efeito de interação dessas variáveis. A partir desses resultados podemos afirmar que 

nossa terceira hipótese não foi confirmada, ou seja, para esses participantes a 

discriminação do negro independe da idade e da presença ou ausência da entrevistadora. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSSÃO 

 

O objetivo principal dessa pesquisa consistiu em investigar em que período do 

desenvolvimento da criança as normas sociais interferem na expressão do preconceito 

racial. Mais especificamente pretendíamos: 1) identificar a partir de que momento as 

crianças reconhecem as normas sociais antirracistas; 2) como ocorrem o 

reconhecimento das normas; e 3) qual a relação entre a aquisição dessas normas e as 

variações na expressão do preconceito racial. O estudo foi conduzido somente com 

crianças brancas, de ambos os sexos na faixa etária de 5 a 8 anos de idade, considerando 

assim as fases iniciais do processo de desenvolvimento moral consideradas por Piaget 

(1932/1994) e Kholberg (1981). E por meio dos procedimentos utilizados foi possível 

identificar o entendimento dos participantes a respeito da moralidade e as formas de 

expressão do preconceito nas crianças. 

 

Nossa primeira hipótese predizia que acima dos sete anos de idade as crianças 

demonstraram com segurança o reconhecimento de regras gerais. Para verificar essa 

hipótese, analisamos o conhecimento sobre a moralidade das participantes ou 

compreensão sobre o que é moralmente correto em contexto endogrupal e intergrupal. 

Essa hipótese foi parcialmente confirmada visto que as crianças demonstraram ter 

conhecimento sobre a moralidade, ou seja, a compreensão sobre o que é moralmente 

correto já aos cinco anos de idade mesmo em situações intergrupais. A pesquisa 

identificou tanto parâmetros morais como normativos nas crianças quando as mesmas 

interagem com o endogrupo e com o exogrupo.  
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A representação de dilemas por meio de fotografias que ilustravam crianças 

participando de situações morais no endo/exogrupo permitiu que os grupos etários 

reconhecessem nessas situações o que elas entendem como certo ou errado dentro da 

sociedade que se encontram. Assim como, reconheceram as categorias branco e negro e, 

com isso, não demonstraram dificuldade em responder os instrumentos apresentados. 

De acordo com a literatura, as crianças mais novas fazem seu julgamento moral 

por meio das consequências de seus comportamentos, já as mais velhas, julgam por 

meio da intenção de causar um dano e a dimensão deste (Piaget, 1932/1994). Kholberg 

(1981), também reconhecia que as crianças mais novas já possuíam uma compreensão 

do que é moralmente correto e propôs uma divisão em níveis relativa à forma como elas 

desenvolviam esse conhecimento. Para ele, esses níveis são subdivididos em estágios ao 

longo da vida do indivíduo. Os resultados apresentados demonstraram que tanto as 

crianças mais novas quanto as mais velhas possuem conhecimento sobre moralidade, 

confirmando assim, que independentemente de como elas reconhecem o que é 

moralmente correto, elas sabem distinguir e compreender o que é tido como certo ou 

errado. 

A nossa segunda hipótese predizia que as normas das próprias participantes 

(normas pessoais) para os grupos brancos e negros não se diferenciariam das normas do 

grupo de referência (normas sociais) para esses grupos. Essa hipótese também foi 

parcialmente confirmada tendo em vista que a percepção normativa das participantes 

mais novas quando analisam o grupo dos negros diferencia-se da norma do grupo de 

referência. Já as mais velhas não apresentaram diferença entre as suas normas e as do 

seu grupo. 

Os resultados apresentados a partir da segunda hipótese reafirmam a importância 

do conhecimento a respeito da moralidade, pois ela pode ser utilizada como base para 
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identificar o que as crianças entendiam sobre regras e, consequentemente, sobre as 

normas existentes na sociedade, especificamente a norma social antirracista. A respeito 

da forma de aquisição das normas, na literatura é possível apontar, de acordo com 

Cialdini et. al. (1990), que as normas são transmitidas primeiramente pelos aspectos 

culturais, ou seja, o sujeito passa por um processo de aprendizagem de regras arbitrárias 

reforçadas pela cultura. Em segundo lugar, as normas podem ser transmitidas pela 

evolução do comportamento normatizado que é ajustado pelo contexto social. 

De acordo com França (2013), o processo de socialização também é um fator 

preponderante na transmissão das normas. Com isso, as normas se tornam a base da 

interação social, tornando-se referências de comportamento para o indivíduo e, assim, 

elas ditam quais são os comportamentos mais adequados em cada contexto. Esses 

estudos corroboram com os resultados apresentados quando foram analisadas que as 

normas dos próprios participantes para grupos brancos e negros não se diferenciam das 

normas do grupo de referência. 

Em nosso estudos, a percepção normativa dos participantes mais novos 

diferenciam-se da do grupo de referência. Esse resultado foi contrário ao encontrado na 

pesquisa realizada por França e Monteiro (2004). No estudo dessas autoras, elas 

demonstraram que aos cinco anos as crianças tendem a adotar as normas do seu grupo 

de referência, ou seja, as crianças adotam inicialmente as normas transmitidas por suas 

mães, e assim, elas, aos cinco anos, discriminam os grupos sociais que as mães 

acreditam que deve ser discriminado. Isso também acaba ocorrendo com normas mais 

específicas, como as normas sociais antirracistas, principalmente porque já existem 

propostas teóricas que indicam que as normas são utilizadas como base para explicar a 

variação das atitudes raciais na infância. 
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De acordo com Killen (2012), a auto-apresentação do preconceito na infância 

requer mais do que um avançado entendimento mental. O processo também depende se 

a criança entende o que os comportamentos do seu grupo estão de acordo com os 

princípios morais. O estudo de Abrams, Rutland, Cameron e Ferrel (2007) utilizou um 

grupo de crianças de um acampamento e avaliou como essas crianças agiriam no 

momento em que os participantes do grupo ao qual elas pertenciam iam mudando de 

acordo com a atividade. Esses autores identificaram que as crianças ficavam a favor do 

seu grupo e excluíam as que contrariavam as normas do grupo de referência, pois as 

normas eram tidas como legitimadas. 

A terceira hipótese predizia que as participantes com idades superiores a sete 

anos tenderiam a discriminar o alvo negro na ausência da entrevistadora e não na sua 

presença. A partir dos resultados, nossa terceira hipótese não foi confirmada, ou seja, 

para esses participantes a discriminação do negro independe da idade e da presença ou 

ausência da entrevistadora.  

Os resultados encontrados se diferenciaram dos que aparecem na literatura. 

Nessa pesquisa, embora não tenhamos evidenciado o efeito da norma social 

representado pela presença ou ausência da entrevistadora e da idade, evidenciou-se o 

efeito da discriminação do negro, pois os participantes distribuem mais dinheiro para o 

alvo branco do que para o negro. A literatura apresenta que a forma de expressar o 

preconceito racial sofre mudanças ao longo do desenvolvimento infantil e que essas 

mudanças podem, para alguns autores, estar relacionadas à aquisição de habilidades 

como a flexibilidade e a descentração (Aboud, 1988) e, para outros, à saliência da 

norma social antirracista (França & Monteiro, 2013). 

No presente estudo, os resultados podem ter sido comprometidos por algumas 

limitações que enfrentamos no decorrer da sua execução e que resultaram em 
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fragilidades, como por exemplo, o número de participantes e as delimitações das faixas 

etárias. Isso pode ter contribuído para não significância dos resultados. Assim como, a 

partir deles também foi possível identificar a necessidade de colocar no instrumento 

questionamentos sobre a Teoria da mente, já que essa teoria traria um respaldo maior a 

respeito da importância do outro e da visão do outro no desenvolvimento do indivíduo, 

pois é a partir dessa compreensão que o indivíduo ao se tornar ciente de que o outro 

possui uma forma de pensar diferenciada, pode atribuir estados mentais que 

caracterizam o que cada ser humano utiliza em seu conjunto de pensamentos e 

comportamentos diários baseados em suas teorias pessoais. Identificar esses estados 

mentais torna possível predeterminar as ações do outro adotando uma explicação ao seu 

comportamento, criando hipóteses e consequentemente, edificando uma teoria da mente. 

Teoria essa que pode ser utilizada para entender determinadas atitudes e 

comportamentos e esclarecer como a partir de certos pensamentos pode-se chegar à 

criação de uma norma (Domingues, 2006). 

 A despeito das limitações do presente estudo, chamamos atenção à vinculação 

das normas sociais nos comportamentos da criança está diretamente ligada ao processo 

de socialização e ao desenvolvimento do raciocínio moral, trazendo a necessidade de 

pesquisas como essa que avaliem não só as atitudes das crianças, mas também as 

justificativas que elas apresentam ao manifestar ou inibir um comportamento racista. E 

assim, pode-se concluir que esta pesquisa apresenta uma colaboração para o 

desenvolvimento de teorias sobre norma social e a influência da norma nas formas de 

expressão do preconceito racial. Consideramos que as pesquisas sobre normas e o 

desenvolvimento do raciocínio moral podem contribuir para o desenvolvimento de 

intervenções a respeito do racismo, já que foi possível extrair dos resultados tanto a 

relação entre esses temas quanto a relevância entre os mesmos. 
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CAPÍTULO VII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desse trabalho foi o de investigar a relação entre normas 

sociais e o preconceito em crianças de 5 a 8 anos de idade. Para isso, foram 

considerados como base conceitos como o de moralidade, de regras gerais, além disso, 

inicialmente foi necessário fazer uma visualização do entendimento das crianças 

participantes a respeito desses conceitos para se chegar a norma mais específica que foi 

a antirracista e a relação desta na forma que a criança expressa o preconceito racial.  

A pesquisa foi realizada somente com crianças brancas de 5 a 8 anos de idade de 

ambos os sexos e possuiu um caráter intrigante que surgiu em decorrência do resultado 

da pesquisa de França (2013) que trouxe à tona a variação na resposta de crianças mais 

novas que não condizia com o que era esperado teoricamente. A questão chave foi 

identificar se o resultado dessas crianças mais novas poderia estar relacionado a não 

internalização da norma social antirracista, e assim, foi questionado sobre o que as 

levaria a expressar o preconceito de forma direta na presença da entrevistadora. O que 

não ocorreu e fez com que nos despertasse a curiosidade em entender essa 

diferenciação. Com isso, nós buscamos identificar se as crianças antes dos sete anos de 

idade já reconhecem essa norma e se elas já internalizaram para que pudéssemos 

atribuir o que levou a criança a responder de forma diferenciada, demonstrando um 

preconceito velado. 

Este trabalho debruçou-se em um tema muito relevante e ainda muito presente 

dentro da sociedade que é o preconceito. E para entendê-lo, utilizamos as normas 

sociais como a base para a sua variação nas formas de expressão, já que elas podem ser 

um artifício para camuflar o preconceito racial. E, com isso, percebemos a necessidade e 
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importância de fazer uma pesquisa sobre o tema, visto que é algo que persiste dentro 

dos contextos sociais.  

Para tanto, fez-se necessário trabalhar o conceito de norma a partir da ideia de 

alguns autores como Sherif (1966), que disse que as normas são regras explícitas ou 

implícitas que descrevem um padrão de comportamento desejado para um grupo, ou 

mesmo, Cialdini e Trost (1998) que entendem que as normas seriam regras 

estabelecidas pelo grupo para regularizar o comportamento dos membros. Autores esses 

que avaliaram como a transmissão das normas é feita e analisaram a influência delas 

sobre os comportamentos. Eles destrincharam em suas pesquisas os pontos de início da 

norma, ou seja, os pontos a partir dos quais ela era transmitida e avaliaram seu efeito em 

situações do dia-a-dia. 

Para que as normas sociais pudessem ser trabalhadas com crianças nessa 

pesquisa foi necessário apresentar inicialmente o que essas crianças entendiam sobre o 

que é certo ou errado moralmente. E, para isso, trouxemos teorias alusivas ao assunto. 

As ideias de Piaget e de Kohlberg a respeito da moralidade montaram a base para se 

chegar ao ponto de referência das normas que são as regras. Esses dois autores 

realizaram estudos que identificaram fases que o individuo passa para se tornar um ser 

moral. Eles fizeram divisão distinta, mas com o mesmo objetivo, identificar como cada 

pessoa age em cada fase. E isso se tornou relevante nesse estudo porque nós tínhamos 

como objetivo identificar o momento em que a criança reconhece que a forma como ela 

pensa ou como ela se comporta não deve ser externaliza por ser cabível uma punição, 

seja esta de qual tipo for. 

A partir do momento em que desvendamos o que é norma social, identificamos o 

ponto inicial do conhecimento sobre regras e fizemos a relação entre esses dois focos, o 

estudo foi direcionado ao objetivo mais específico que foi a relação entre normas sociais 
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antirracistas e o preconceito racial apresentando os trabalhos de autores como Camino 

et. al. (2004), Candrall et. al. (2002), Cialdini e Trost (1998). Trabalhos estes que 

desenvolveram não somente pensamentos a respeito do comportamento do individuo 

em decorrência da sua presença num grupo, mas também a influência que o grupo tem 

por causa da aprovação social e da conformidade às normas. 

Ao fazer o vínculo dos pontos chaves desse trabalho, foi possível chegar ao foco 

das análises que era saber o conhecimento das crianças a respeito das regras gerais, 

identificar a influência das normas do grupo na criança e avaliar a presença/ausência da 

norma social antirracista. E, com isso, conseguimos destacar que crianças já aos cinco 

anos de idade compreendem o que é moralmente correto em contextos sociais, que há 

uma diferenciação do pensamento das crianças de cinco e seis anos de idade com 

relação aos seus grupos de referência e que independentemente da idade e da presença 

ou ausência da norma há uma tendência à discriminação do negro. 
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ANEXO I 

Universidade Federal de Sergipe 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia Social  

Mestrado em Psicologia Social 

 

Solicitação de Autorização para Pesquisa 

 

Para:  

De: Tayane Nascimento Huber mestranda em Psicologia Social- UFS orientada por 

Profa. Dalila Xavier França 

Local: Aracaju (SE) 

Assunto: Solicitação de autorização para efetuação de uma pesquisa, através da 

aplicação de questionários, base para elaboração de um estudo sobre O 

Desenvolvimento das Normas Sociais em Crianças. 

Prezado (a) Senhor (a): 

Vimos, formalmente, solicitar sua autorização para aplicação de questionário 

junto aos alunos com idade entre 05 e 08 anos. 

O referido tem o objetivo de analisar O Desenvolvimento das Normas Sociais 

em Crianças. 

A coleta de dados, prevista para uma duração média de 20 minutos, será 

realizada nas dependências da própria escola, na sala de aula, com a anuência da 

professora responsável pelas crianças.  

A aplicação não requer recursos materiais do estabelecimento e encontra-se 

dentro dos parâmetros éticos essenciais com seres humanos. Vale destacar que, em 

nenhum momento, será feito referência a pessoas, nem mesmo a identificação do 

entrevistado ou de terceiros, sendo que a pesquisa será mantida no padrão de sigilo das 

informações, tanto do entrevistado quanto do estabelecimento que foi escolhido como 

local de pesquisa. 

Em qualquer caso de dúvida ou maiores informações, estamos à disposição 

para contato. 

 

Com a certeza de vossa atenção, agradecemos antecipadamente. 

_____________________________________________________________________ 

   Tayane Nascimento Huber 

  Mestranda em Psicologia Social pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Cel. (79) 9934-2444- e-mail (tayane.huber@gmail.com) 

_____________________________________________________________________ 

                      Dalila Xavier França 

Departamento de Psicologia (DPS)-UFS 

Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Social (NPPS)-UFS 

                                                (dalilafranca@uol.com.br)   

 

_____________________________________________________________________                        

  Responsável pela Criança ou Instituição 

 

mailto:tayane.huber@gmail.com
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ANEXO II 
 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

A Universidade Federal de Sergipe está desenvolvendo um estudo sobre relações 

de amizade nas escolas com crianças de 5 a 8 anos.  

Para tal, necessitamos de sua colaboração respondendo algumas questões. Esta 

entrevista tem o objetivo de verificar suas percepções sobre as normas sociais 

predominantes na sociedade. 

Não há respostas certas nem erradas e as entrevistas durarão menos de 20 

minutos. As respostas são anônimas e confidenciais, destinando-se apenas a fins de 

pesquisa científica. 

Obrigada! 
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Nome:__________________________________________________Gênero (M)  (F) 

Idade:____________          Etnia:  B (   )   N (   )        Série:______________________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

Nome do entrevistador:__________________________________________________ 

 

 

Rapport 

 

Você gosta de histórias de crianças? 

Você gosta mais de ouvir ou de contar as histórias? 

Qual é o tipo de história que você gosta? 

 

Instrução 

Eu estou querendo escrever uma história sobre o que as crianças pensam sobre 

as pessoas.  Para isto, eu resolvi conversar com algumas crianças para ter ideias de 

como escrever a história.  Eu gostaria que você me ajudasse respondendo algumas 

perguntas que eu vou lhe fazer.  Você responde do jeito que você achar certo, para mim 

o que é importante é o que você pensa. Podemos começar? 

 

Marque um X na coluna que corresponde a opinião da criança. 
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1- Vamos imaginar que existe um problema na sua sala e eu gostaria de saber como 

você resolveria... 

1.1- Essas crianças estão na mesma sala e uma delas está com todos os brinquedos e as 

outras não tem nenhum. O que você diria para a criança que está com todos os 

brinquedos... 

a- (   ) Você deveria dividir esses brinquedos porque não é justo que os outros fiquem 

sem brinquedo.  

b- (   ) Você tem que dividir os brinquedos porque quando você fica com todos eles, 

você faz uma grande bagunça. 

1.2- Repetir a escolha da criança e perguntar... Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.3- Essas crianças estão brincando juntas e, de repente, uma delas bate na outra com 

uma pá. O que você diria para a criança que bateu... 

a- (   ) Você não deveria bater porque a criança pode se machucar. 

b- (   ) Você não deveria bater porque isso pode fazer muito barulho. 

 

1.4- Repetir a escolha da criança e perguntar... Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Nessa figura as duas crianças estão brincando no parquinho da escola... 

2.1- Nessa primeira figura, Melody/Renee está procurando o dinheiro que estava no seu 

bolso e Elise/Debra encontra o dinheiro no chão, o que você acha que a menina que 

pegou o dinheiro deveria fazer? 

a- (   ) Você deveria devolver o dinheiro para menina que perdeu. 

b- (   ) Você deveria ficar com o dinheiro que estava no chão. 

2.2- Repetir a escolha da criança e perguntar... Por quê? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.3- Nessa segunda figura, Bobby/Doug estava brincando no balanço e de repente caiu, 

o que você diria para Scott/Billy que empurrou? 

a- (   ) Você não deveria empurrar forte porque ele pode cair e se machucar. 

b- (   ) Você não deveria empurrar forte porque o balanço pode quebrar. 

 

2.4- Repetir a escolha da criança e perguntar... Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3- Misturar as fotografias a cada questão perguntada (entrevistador envolver o 

participante em cada situação- Usar conjunto de fotografias Conjunto 1: C1): 

a- Essas crianças não têm pais.  Vamos imaginar, então, que seus pais vão levar uma 

delas para viver toda a vida com você e eles, na mesma casa, como irmãos, ele e você 

vão dormir no mesmo quarto.  Qual desses meninos você prefere que seus pais levem 

para sua casa para dormir no mesmo quarto que você? 

(   ) Branco    (   ) Negro 

b- Vamos imaginar que umas dessas crianças é seu melhor amigo.  Qual dessas crianças 

você escolhe para ser seu melhor “Amigo”?  

(   ) Branco    (   ) Negro 

c- Vamos imaginar que você tem um pirulito a mais e quer dividi-lo, e essas crianças 

são suas colegas, com qual dessas crianças você dividiria seu pirulitos? 

(   ) Branco    (   ) Negro 

d- Vamos imaginar que essas crianças são suas colegas na sala de aula, e a professora 

passa uma atividade para nota. A atividade pode ser feita junto com um colega, você 
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pode escolher quem fará a atividade para a nota com você.  Com qual desses você 

prefere fazer a atividade que a professora passou? 

(   ) Branco    (   ) Negro 

 

4- Gostaria que você pensasse sobre os adultos e sobre seus amigos. Vou perguntar se 

eles gostam de algumas pessoas. Responda colocando esses cartões que tem carinhas 

que representam os sentimentos dentro dessas caixas que tem os nomes das pessoas. 

Vamos começar pelos adultos. Você acha que os adultos gostam... das pessoas que são 

brancas 

 

Grupos Adultos Amigos Você mesmo 

Branco(a)s Gostam 

Não gostam 

Não sei 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Gostam 

Não gostam 

Não sei 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Gostam 

Não gostam 

Não sei 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Negro (a)s Gostam 

Não gostam 

Não sei 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Gostam 

Não gostam 

Não sei 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Gostam 

Não gostam 

Não sei 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

5- Vou falar sobre dois meninos que querem comprar um brinquedo. Você pode ajudá-

los distribuindo dinheiro. Para contribuir você têm só que colocar essas 13 moedas de 1 

real no cofre. Veja! Outras crianças já contribuíram (balançar as caixinhas para fazer 

barulho do dinheiro mexendo). Você dá o quanto quiser do jeito que quiser.  O dinheiro 

que você der, vai ser transformado em dinheiro de verdade e depois dado a eles. 

(A entrevistadora faz uma entrevista com esta instrução, na próxima entrevista 

diz: “tenho que sair por um instante, fique e continue fazendo esta tarefa a 

vontade, pois volto já”. De modo que metade das entrevistas será realizada com a 

entrevistadora presente e a outra metade estando a entrevistara ausente). 

 

Entrevistadora:     (           ) Presente        (          ) Ausente 

      

 

   

 

(Total=____________)    (Total=____________) 

 

 

 

 



79 

 

ANEXO III 

 

 
 

 
 

 

Não gosta  

 

 
 

 

Gosta  

 

 
 

 

Não sei 
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