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RESUMO

Investiga-se os efeitos da internalização das noções de justiça, a percepção do ponto de vista do outro, e
a norma social antirracista sobre a expressão do racismo. Entrevistou-se 116 crianças de 5 a 9 anos de
idade. Observou-se que: a) Crianças percebem o ponto de vista dos outros aos 5 anos de idade; b) O
negro é mais discriminado do que o branco, crianças mais novas discriminaram mais. Não ocorre efeito
da norma social antirracista; c) Crianças que percebem a perspectiva do outro são mais igualitárias. As
que não percebem discriminam mais o negro; d) Aos 5 anos compreende-se as normas de justiça da
necessidade, mérito e igualdade. Normas do mérito e da necessidade são mais consistentes nas mais
velhas, que percebem mais a perspectiva do outro. Esses resultados são discutidos com base nas teorias
do racismo na infância.

PALAVRAS CHAVE: norma antirracista. Racismo. Discriminação. Normas de justiça. Infância.

ABSTRACT Investigated the effects of the internalization of the notions of justice, the perception of the
other&39;s point of view, and the anti-racist social norm on the expression of racism. 116 children between
5 and 9 years of age were interviewed. It was observed that: a) Children perceive the point of view of
others at 5 years of age; b) Black is more discriminated than white, younger children discriminated more.
There is no effect of the anti-racist social norm. c) Children who perceive the perspective of the other are
more egalitarian. Those who do not perceive discriminate against black people. d) At age 5, the norms of
justice of necessity, merit and equality are understood. Norms of merit and necessity are more consistent
in older ones, which perceive the perspective of the other more. These results are discussed on the basis
of theories of childhood racism. KEYWORDS: anti-racist norm. Racism. Discrimination. Norms of justice.
Childhood.

RESUMEN

Se investiga los efectos de la internalización de las nociones de justicia, la percepción del punto de vista
del otro, y la norma social antirracista sobre la expresión del racismo. Se entrevistó a 116 niños de 5 a 9
años de edad. Se observó que: a) los niños perciben el punto de vista de los demás a los 5 años de edad;
b) El negro es más discriminado que el blanco, los niños más jóvenes han discriminado más. No ocurre
efecto de la norma social antirracista. c) Los niños que perciben la perspectiva del otro son más
igualitarios. Las que no perciben discriminan más al negro. d) A los 5 años se entiende las normas de
justicia de la necesidad, el mérito y la igualdad. Las normas del mérito y de la necesidad son más
consistentes en las más viejas, que perciben más la perspectiva del otro. Estos resultados se discuten
sobre la base de las teorías del racismo en la infancia.

PALABRAS CLAVE: norma antirracista. Racismo. Discriminación. Normas de justicia. La infancia.

1. Introdução

Entender os diversos fenômenos que ocorrem na sociedade, é buscar interpretar as relações sociais, que
antes de tudo, são relações históricas, fruto de mudanças e transformações que perpassam ao longo dos
séculos. Assim é com o racismo, objeto de estudo do presente trabalho, que embora seja um fenômeno
bastante estudado ainda apresenta lacunas a serem desvendadas, por exemplo, no seu modo de
expressão, que por força da norma social que pune judicialmente atos racistas, apresenta novas formas,
assumindo formas veladas como no caso do racismo aversivo

Nesse estudo questiona-se a origem dessa aversão, desse julgamento ao outro, fenômeno visto já na
infância, através da análise das implicações da norma social antirracista na expressão do preconceito em
crianças. De modo que lançaremos mão de alguns conceitos subjacentes a compreensão das normas
sociais, como o desenvolvimento moral e internalização das noções de justiça e a percepção do ponto de
vista do outro, ou teoria da mente, a fim de melhor compreender a expressão do racismo em crianças.
Esse estudo se justifica por ser o racismo um fenômeno pregnante e prejudicial na sociedade, com efeitos
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tanto a nível individual quanto coletivo. E por serem as crianças, de certo modo, reféns da aprendizagem
de normas, crenças, comportamentos e atitudes que poderão trazer danos tanto a elas próprias quanto
aos outros; num momento que ainda não conseguem criticar ou avaliar o que está sendo-lhes transmitido.
De modo que, a compreensão de como se dá a aquisição das normas pode possibilitar a ênfase na
aprendizagem da norma da igualdade.

2. Racismo: Um espelho invisível

De acordo com Munanga (2003), o conceito de raça:

Foi usado para designar povos étnicos distintos e que possuíam em comum além
da cultura e da história, traços físicos herdados geneticamente, visto que os
casamentos davam exclusivamente entre membros da mesma etnia.
Posteriormente, o termo raça foi utilizado para justificar a subjugação de grupos
étnicos por outros, como motivo de segregação de classes sociais e no século XV
serve para distinguir colonizador de colonizados na exploração de territórios
recém descobertos e, finalmente, como critério e objetivo de diferenciação, elege
a cor da pele como seu principal mote. (MUNANGA, 2003)

O escravo, então, de acordo com Queiroz (apud Pacheco, 2010, p.21), “era propriedade única e exclusiva
de seu senhor, não tendo direitos, mas o dever de obedecer aos brancos. Sua condição de objeto era
expressa na legislação que inspirada no direito romano de propriedade, “coisificando-o”, destituindo-o de
sentimentos e humanidade”. E, estar destituído de humanidade, é não ser enxergado numa sociedade em
que simplesmente se estabeleceu a questão de inferior e superior, certo ou errado. Esse processo de
naturalização da desigualdade propagou-se por séculos, no Brasil por exemplo, mesmo com a abolição
da escravatura, não foram dados aos negros circunstâncias para se reerguer pós as atrocidades, as quais
foram submetidos vivendo desse modo a margem da sociedade. E, hoje, mesmo com os avanços e
contribuições das normas sociais, ainda há preocupações acerca do desenvolvimento do racismo
principalmente nas crianças – o qual, é objeto do presente estudo.

Segundo Nesdale (2014), “existem três abordagens principais para explicar o desenvolvimento do
preconceito étnico em crianças, incluindo desajustes emocionais, reflexão social e desenvolvimento sócio
cognitivo.” O primeiro, “liga a aquisição do preconceito ao desenvolvimento de um tipo particular de
personalidade, a Personalidade Autoritária”. O segundo afirma que o “preconceito das crianças é
simplesmente considerado como reflexo das atitudes e dos valores da comunidade, que normalmente são
transmitidos pelos pais da criança”. E o terceiro, de acordo com a teoria socio cognitiva, a atitude de uma
criança em relação a outros grupos de crianças depende do seu nível de desenvolvimento em relação a
duas consequências sobrepostas de desenvolvimento perceptivo-cognitivo. A primeira, envolve o
processo que domina a experiência de uma criança em um determinado momento, em que a criança é
considerada como sendo governada por processos afetivo-perceptivos agregado ao apego familiar e ao
medo do desconhecido. Esse processos, dominam com a preferencia pelo próprio grupo (similar) e a
rejeição do exo grupo (diferente), que segundo Nesdale (2014) “são determinadas principalmente por
atributos físicos (por exemplo, cor da pele, linguagem, tamanho do corpo)”. Mais tarde, os processos
cognitivos assumem ascendência com o advento do estágio operacional do desenvolvimento cognitivo ao
redor dos 7 anos de idade e, posteriormente, do pensamento operacional formal. O efeito da transição
para processos cognitivos é que a criança é cada vez mais capaz de entender o indivíduo, em vez de as
qualidades de pessoas baseadas em grupo. A sobreposição desta sequência é uma segunda seqüência
de desenvolvimento que se preocupa com mudanças no foco de atenção da criança. Enquanto crianças
mais jovens focam principalmente em si mesmas e em suas preferências e percepções, crianças mais
velhas enfatizam categorias de pessoas tais que indivíduos se apresentam como membros dessas
categorias ou grupos. Ainda mais tarde, no entanto, as crianças focam nos indivíduos, que são
apreciados ou não pelas suas qualidades pessoais, e não pelo grupo.
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Desse modo, o racismo continua a ser um espelho invisível na sociedade, cujo reflexo está presente na
forma em que cada um enxerga o outro, independente da raça, do gênero, da cultura. Em virtude disso, o
desenvolvimento e entendimento da moral apresenta um papel relevante na compreensão dos valores
sociais, visto que as regras por um lado apontam uma nova posição social diante o outro que pode ser
positiva – apresentar um avanço das noções igualitárias-, ou negativa – novas formas de expressar o
sentimento.

3. Desenvolvimento e entendimento da moral e Teoria da Mente

A moral, assim como as normas e os valores ou regras definidas socialmente, é fruto de constantes
mudanças, para Piaget, "toda moral consiste num sistema de regras, e a essência de toda moralidade
deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras" (Piaget, 1977, p. 23). O referido
autor foi um dos pioneiros no estudo da moralidade na psicologia, em seus estudos Piaget expões três
estágios da compreensão da moral da criança: anomia, heteronomia e autonomia.

Segundo o autor, o primeiro estágio ocorre entre 5 e 6 anos de idade, fase em que a criança age segundo
a determinação de um adulto, quando não tem consciência da existência das regras sociais; o segundo
estágio ocorre quando a criança a partir dos 7 anos sabe definir o certo e o errado, todavia não
questionam e entendem como normas, e o terceiro estágio, ocorrem quando a criança – a partir dos 10
anos- identificam as normas, mas admitem que podem ser alteradas de acordo com o interesse pessoal.
Esse reconhecimento das regras, não se refere apenas a obediência, mas, a compreensão dos sujeitos e
a sensibilidade às regras como atos de vontade.

Assim como Piaget, outros autores apresentaram teorias sobre o desenvolvimento da moralidade em
crianças. Kolberg (apud Formiga, 2011), por exemplo, destacou os seguintes estágios: o
pré-convencional,- ocorre quando as crianças diferenciam o certo e o errado com base nas orientações
das figuras de autoridade – os pais, a escola; já o convencional, ocorre na adolescência, a partir de
considerar a importância das consequências que podem causar aos outros- e pós-convencional – ocorre
nos adultos, na medida em que suas ações estão baseadas no senso de justiça, e não apenas nos
interesses pessoais ou intergrupais, segundo Kohlberg (1971) e Turiel (1984), este é o último nível, no
qual poderão ser encontrados alguns adultos na faixa etária acima de vinte anos. Kohlberg (1971) parte
do pressuposto de que as pessoas constroem esses estágios de forma racional, porém, considera que
exista uma parceria entre o desenvolvimento das operações lógicas e a construção do self, o qual ocorre
a partir da criação ou construção de respostas do sujeito para cada dilema moral.

Com o avanço dos estudos sobre desenvolvimento da moral e de instrumentos mais confiáveis para
avaliar a moral, alcançou-se maior precisão nos estudos desta área. Segundo Formiga (2011),

O DIT [1]utiliza seis dilemas morais: o de Heinz, o do Médico, o do Prisioneiro
Foragido, o da Ocupação pelos Estudantes, o do Proprietário da Oficina e o do
Jornalzinho. Após cada dilema, os sujeitos são questionados sobre se o
protagonista deve ou não tomar uma determinada decisão. Quando respondida
essa questão, há um conjunto de 12 sentenças que apresentam
operacionalizações dos estágios morais de Kohlberg (exceto do estágio 1) e
frases sem sentido escritas com linguagem sofisticada que servem como medida
de validade interna do DIT (Formiga,2011).

Schmidt e Alli (2016) investigaram a compreensão crescente de razões legítimas que justificam uma
atribuição desigual de recursos em contextos em que a criança não se beneficia. Para isso, realizaram
um estudo com crianças de 3 a 8 anos de idade, com um total de 72 crianças, que tiveram a oportunidade
de alocar vários itens para dois indivíduos sendo que um indivíduo era neutro e o outro fornecia uma
razão pela qual deveria ser favorecido. Tendo como objetivo avaliar a opinião das crianças de razões
normativas para a desigualdade e sua capacidade de diferencia-las de razões não-normativas. Desse
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modo, o estudo concluiu que com o aumento da idade, a preferência pela igualdade diminuiu, e por sua
vez as razões de desigualdade (justificada) aumentariam, embora de forma diferente em todas as
condições. Assim, o sentido de justiça distributiva das crianças se desenvolve a partir de uma preferência
inicial pela igualdade para uma compreensão das razões normativas básicas que a desigualdade pode,
em alguns casos ser justa.

Killen (2010), realizou um experimento que tinha como objetivo analisar a influência dos diferentes
critérios no julgamento moral. Assim, o estudo foi realizado com crianças que responderam uma série de
perguntas, em que diferentes situações deveriam ser julgadas. No primeiro momento as crianças foram
questionadas sobre o uso de pijamas na escola e elas tinham que julgar essa ação a partir de diferentes
critérios: 1) regra alterável (você pode mudar a regra sobre x); 2) generalização (a regra sobre x pode ser
aplicada em outras escolas e culturas); 3) evitar punição (tudo bem fazer x se você não for punido por
isso); 4) autoridade (a professora decide se x é certo ou errado); 5) contingencia da regra (x só estará
certo se tiver regra para tal). Para as crianças de 4 e 5 anos de idade, a regra não é alterável,
generalizável, ainda é errado mesmo se não der problema, não importa a jurisdição da autoridade e a
contingência da regra. A regra sobre usar pijama, contudo, é alterável, não generalizável, não é errado se
não tiver problema, importa a autoridade e a contingência da regra. Isso quer dizer que desde cedo as
crianças usam diferentes critérios para o julgamento moral e que essa teoria considera que os diferentes
contextos normativos que a criança faça parte influenciará em suas decisões.

Alguns pesquisadores, como por exemplo, Lagattuta, Nucci e Bosacki (2010) mostraram que dos 4 aos 7
anos de idade, os sentimentos das crianças sobre o cumprimento das regras aumentam, mas apenas
para regras morais (causar dano físico, roubar), e não para questões associadas ao domínio pessoal,
como a escolha de amigos ou atividades. Nesse estudo apresentou-se às crianças cenários em que um
protagonista deseja se envolver em uma ação que viola uma regra declarada pelos pais. O seguinte
cenário exemplifica o domínio pessoal: “Gloria precisa encontrar algo para fazer”. Neste momento, Gloria
quer pintar quadros, mas sua mãe diz: “Gloria, você não deve pintar quadros!” A mãe de Gloria sai da
sala. Gloria decide o que fazer a seguir. Um dos cenários do domomínio moral foi o seguinte: “Gloria
precisa encontrar algo para fazer. Neste momento, Gloria quer usar as tintas do seu irmão e pintar, mas
sua mãe diz: "Gloria, você não deve usar as tintas de seu irmão!" A mãe de Gloria sai da sala. Gloria
decide o que fazer a seguir”.

Em seguida, perguntava-se as crianças: “ o personagem gosta de ação o tempo todo ou apenas às
vezes”; “A personagem sente-se bem ou feliz consigo mesmo quando ela está em ação A criança
respondia dizendo: “todo o tempo” e ou “algumas vezes”. Perguntou se ainda: “Quão importante você
acha que a ação é para a personagem” Para responder a essa pergunta, as crianças receberam uma
escala pictórica do tipo Likert vertical de 5 pontos, com uma série de estrelas amarelas variando em
tamanho. Os participantes verbalizaram que as crianças sentiriam emoções positivas sobre a
não-conformidade dentro do domínio pessoal (como por exemplo, ser feliz ao afirmar autonomia), e
emoções negativas sobre a não-conformidade no domínio moral (como tristeza quando alguém é uma
vítima). Assim, a especificidade de domínio foi revelada em relação às expectativas sobre as intenções
dos outros (Lagattuta, Nucci & Bosacki, 2010).

Killen e Rutland (2012), destacam a conexão entre moralidade e Teoria da Mente, já que há evidências
de que “a interação social e experiências sociais durante os primeiros 4 anos de vida, permite que a
criança adquira uma Teoria da Mente, ou seja, que as crianças entendam que cada pessoa tem desejos,
intenções e crenças próprios e diferentes dos das outras pessoas”. Estes autores estenderam os estudos
sobre a Teoria da Mente para a compreensão do preconceito intergrupal e afirmaram que aos 5 anos de
idade a criança se envolve em um estado mental recursivo sobre falsas crenças- entende-se falsa crença
como a percepção da possibilidade de engano pelo outro. Os autores afirmam que a partir dos 6 a 7 anos
de idade a criança pode entender falsas crenças sobre estímulos sociais, não apenas físicos. E começa a
entender também, sobre falsas emoções assim como falsas crenças. Com aproximadamente 7 anos de
idade, as crianças desenvolvem uma compreensão das mentes e emoções de outras pessoas (Teoria da

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/norma_social_antirracista_normas_morais_e_o_desenvolvimento_de_at.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Mente Social- ToSM). Assim, segundo Killen e Rutland (2012, p.69) “as crianças mais velhas são mais
capazes que as mais jovens de antecipar as perspectivas dos membros do grupo em expressar o
preconceito para outros grupos ou dentro do seu próprio grupo”.

Mulvey, Hitti e Killen (2011, p.4), afirmam que:

Compreender o desenvolvimento cognitivo social das crianças em termos de
identidade de grupo e teoria da mente, implica em fornecer uma visão dos motivos
pelos quais as atitudes das crianças refletem preconceito intergrupal e atribuições
prejudiciais e negativas em encontros sociais interpessoais, mesmo eles
mantendo crenças sobre a equidade e a igualdade de tratamento. (Mulvey, Hitti e
Killen (2011, p.4)

Diante disso, outros estudos se destacaram sobre a temática do desenvolvimento da moral e o avanço
das noções de justiça e igualdade e Teoria da Mente. Além da investigação sobre o surgimento das
manifestações do preconceito, discriminação e exclusão em crianças, que será manifestado nesse texto
posteriormente.

4.Norma social antirracista, um avanço das noções de igualdade e justiça

Mesmo com todas as formas de combate ao racismo que surgiram ao longo dos anos, avanço adquirido
pela norma social antirracista, persiste o racismo revestido de novas formas de manifestação. Segundo
Dovidio, (2001, p. 829-849) a norma social antirracista “trata-se da proibição das pessoas expressarem
seu preconceito em relação a cor de pele”. Segundo Cabecinhas (2014 p.160):

No entanto, mesmo com esse senso presente de regras e valores, apareceram
outras formas de manifestação do racismo na década de 80 surgiu uma série de
novos conceitos, que permitiam estabelecer uma distinção entre as expressões
tradicionais e as novas formas de racismo emergentes nas sociedades
formalmente antirracistas. “Uma explosão de conceitos relativos aos racismos
contemporâneos, conta com a contribuição de psicólogos e sociólogos: racismo
cultural (Jones, 1972); racismo moderno (Mc Conahay, 1883); racismo aversivo
(Gaertner e Dovidio, 1986); racismo simbólico (Sears 1988); racismo ambivalente
(Katz e Hass, 1988).

Essas novas formas de manifestação do racismo são reguladas e sobretudo, formadas pela norma social
antirracista, como no caso do racismo aversivo, que merece um maior destaque em virtude de sua
evidente ocorrência na infância (França & Monteiro, 2013). Cabe ressaltar que os estudos sobre esse tipo
de racismo foram exprimidos por Gaertner e Dovidio (2000), os quais afirmam que o racismo aversivo
ocorre quando uma pessoa exprime ideias de igualdade em relação aos negros explicitamente, enquanto
que implicitamente ou inconscientemente apresentam sentimentos negativos contra essas minorias.

Um exemplo de estudo que apresenta uma preocupação com a norma social antirracista e o seu
desenvolvimento em crianças, foi o de França e Monteiro (2004), no qual ocorre entre os participantes a
realização de uma atividade em que distribuíam recompensas para uma criança branca e ou negra em
duas situações: Uma em que uma entrevistadora negra estivesse presente e outra em que a
entrevistadora estivesse ausente. A presença da entrevistadora negra significava a presença da norma
social antirracista, que poderia estar saliente ou não conforme a entrevistadora negra estivesse presente
ou não. O estudo, teve como resultado que as participantes entre 5 e 7 anos, recompensam mais a
criança branca mesmo quando a entrevistadora estava presente. No entanto, a partir dos oito anos os
participantes não descriminavam a criança negra apenas na presença da entrevistadora negra, mas sim
favoreciam esse grupo, uma vez que a norma antirracista, dada através da presença da entrevistadora,
levava os participantes a inibirem o racismo.
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Já em outro estudo, França e Monteiro (2013) também utilizaram a teoria do racismo aversivo para
esclarecer os efeitos das normas sociais na expressão do preconceito em crianças brancas de 5 a 10
anos de idade. Para isso, as autoras usaram atividades de distribuição de recompensa para alvos
brancos e negros. Sendo que, no primeiro estudo, as recompensas eram distribuídas em uma situação
normativa justificada (desempenho igual numa tarefa) ou injustificado (não era possível perceber quem
desempenhou bem a tarefa). No segundo estudo, as recompensas eram distribuídas em contexto de alta
proeminência da norma social antirracista, quando a entrevistadora estava presente e baixo ressalto da
norma antirracista quando a entrevistadora estava ausente. Assim, em ambos os estudos as crianças
mais novas exibem favoritismo endogrupal em todas as situações, enquanto as crianças mais velhas
discriminam contra o alvo negro apenas na condição normativa injustificada e no contexto de
predominância da norma antirracista.

Com base nesses aspectos teóricos explicitados os seguintes objetivos serão aqui analisados:

5.Objetivo Geral:

1) Investigar os efeitos da internalização das noções de justiça, a percepção do ponto de vista do outro, e
a norma social antirracista sobre a expressão do racismo.

5.2 Objetivos Específicos:

1) Avaliar a capacidade cognitiva da criança, através da percepção do ponto de vista outro ou aquisição
da teoria da mente;

2) Analisar a expressão da discriminação racial nas crianças;

3) Analisar o desenvolvimento e entendimento das noções de justiça: da necessidade, mérito e igualdade;

4) Analisar interferência da percepção do pronto de vista do outro e da noção de justiça na expressão do
racismo;

Hipóteses:

H1: Crianças mais velhas tendem a perceber mais a perspectiva do outro, do que as crianças mais novas;

H2: Crianças mais novas discriminarão o negro independente da norma social antirracista (presença ou
ausência do entrevistador) do que crianças mais velhas. Crianças mais velhas discriminarão o negro em
função da norma antirracista, isto é, mediante a ausência da entrevistadora e não na sua presença;

H3: Crianças mais velhas compreendem mais do as mais novas as justiças de necessidade, mérito e
igualdade;

H4: As crianças que percebem a perspectiva do outro, ou seja, apresentam a Teoria da mente,
demonstram menos discriminação do negro do que aquelas que não apresentam teoria da mente.

6. Método

6.1 Participantes

A amostra da pesquisa consistiu de 116 crianças brancas de idade entre 5 e 10 anos de escolas
particulares da cidade de Aracaju – SE. Os participantes foram divididos em dois grupos de idade: 5 a 6
anos e 7 aos 10 anos.

6.2 Procedimentos e Instrumentos
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Primeiro, foram contatadas as escolas para fornecer a autorização e a realização da pesquisa. Em
seguida, contato com os pais das crianças com a mesma finalidade através do envio de termo de
consentimento livre e esclarecido. E, por último, o contato com a criança para a realização da entrevista.
Nesse momento explicou-se os objetivos do estudo e perguntou-se as crianças se elas gostariam de
participar da pesquisa. As entrevistas foram realizadas individualmente em uma sala reservada em cada
escola, por duas entrevistadoras treinadas. Após o consentimento da criança a entrevista teve início.
Cada entrevista durava cerca de quinze a vinte minutos, com apoio de materiais auxiliares para tornar a
entrevista lúdica.

O instrumento foi um questionário composto de seis questões. Para fins de análise nessa pesquisa foram
utilizadas apenas a primeira, segunda e sexta questões, que apresentam o objetivo de avaliar a
percepção da perspectiva do outro (teoria da mente); a internalização das normas de justiça:
necessidade, igualdade e meritocracia; e a discriminação onde havia a manipulação da norma social
antirracista através da presença ou ausência da entrevistadora no momento da realização da tarefa pela
criança.

Para aferir a percepção da perspectiva do outro (Teoria da Mente) foi utilizado a dramatização de uma
situação de brinquedo entre crianças representadas por duas bonecas de pano baseada no estudo de
Baron-Cohen, Leslie e Frith (1985). A entrevistadora dramatizava uma situação com duas personagens
(Ana e Sally- bonecas de pano) onde uma coloca a bola na cesta e depois saía para dar um passeio,
enquanto a outra retira a bola da cesta e coloca na caixa. Desse modo, faz-se um questionamento a
criança onde Sally/Ana procurará a bola quando voltar do passeio. A criança demonstra ter a percepção
do ponto de vista do outro se responder que quando voltar do passeio a menina procurará a bola na
cesta.

A medida da internalização das noções de justiça da necessidade, de mérito e de igualdade foi criada
com base nos estudos de Liberman e Shaw (2017) e Sampaio, Camino e Roazzi (2007) e foi pré-testada
em estudo anterior. Consistiu de uma tarefa de distribuição de recompensas para crianças que eram
atores de três situações distintas. As crianças eram representadas através de desenho e eram meninos
ou meninas conforme o gênero da criança entrevistada. As três situações eram alusivas das três
concepções de justiça investigadas: necessidade, mérito e igualdade. Na primeira situação a professora
ensina as crianças a fazerem biscoitos, e depois elas vão comer os biscoitos. Entretanto, uma das
crianças está com mais fome pois não tinha comido antes de ir para escola – demonstrando
necessidade-, enquanto as outras duas crianças tinham se alimentado. Na segunda situação as três
crianças participaram de uma corrida e apenas uma delas ganha todas as partidas- mérito. E, na terceira
situação analisa-se a igualdade, já que as três crianças fazem um trabalho juntas se ajudando da mesma
forma. Depois de cada situação explanada, pede-se a criança que distribua da maneira que preferir as
recompensas que eram doze biscoitos.

A discriminação ou expressão do racismo foi aferida através da distribuição de recompensas para uma
criança branca e outra criança negra, representadas através de fotografias afixadas a dois cofres
(mealheiros), utilizada em estudo anterior de França e Monteiro (2004; 2013). As recompensas eram
treze moedas de um real fictícias. Era dito a entrevistada que as crianças (do cofre) estavam juntando
moedas para comprar um brinquedo e que ela também poderia ajudar, distribuído entre elas as moedas
do jeito que quisesse. Nessa tarefa ocorria a manipulação da norma social antirracista, através da
presença ou ausência da entrevistadora no momento da distribuição da recompensa pela criança (em
contexto de presença da entrevistadora -norma antirracista saliente/ na ausência da entrevistadora
–norma antirracista ausente).

6.3 Análises de dados

As análises de dados estatísticos foram feitas através do software SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) nas versões 19.0 e 20.0. Inicialmente foi realizado a limpeza do bando de dados pela retirada
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dos outliers severos e moderados. Foram feitas análises descritivas de medias, de frequência simples,
Análises de contingência (Qui-Quadrado) e Analises de variância ANOVAS de medidas repetidas e
One-Way, e ainda teste t para amostras emparelhadas.

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A apresentação dos resultados seguiu a ordem apresentada pelos objetivos específicos e hipóteses e são
apresentados a seguir.

7.1. Análise Percepção do ponto de vista do outro (Teoria da Mente)

A fim de compreender se as crianças percebem o ponto de vista do outro (Teoria da Mente) e testar a
primeira hipótese, realizamos uma Análise de Contingência (Qui-quadrado) entre as respostas das
crianças a questão “Onde ela irá procurar primeiro” em função da idade dos participantes. Se a criança
respondeu “Cesto” significa que ela percebe o ponto de vista do outro e apresenta Teoria da Mente; se
por outro lado a resposta foi “Caixa”, significa que ela não percebe o ponto de vista do outro e, portanto,
não apresenta Teoria da Mente. Os resultados evidenciaram diferenças significativas (X²= 5,86; gl=1;
p=.015) que indicam que de maneira geral as participantes percebem a perspectiva do outro (75.9%; 88).
Entretanto, as crianças mais velhas (7 a 10 anos; 77. 3 %) percebem mais do que as mais novas (5 e 6
anos; 22.7%). Esses resultados que podem ser vistos na Tabela 1, levaram a confirmação da primeira
hipótese de que as crianças mais velhas tendem a perceber mais a perspectiva do outro, do que as
crianças mais novas como foi apresentado nos estudos de Killen e Rutland (2011, 2012). Nesse estudo
evidencia-se como foi evidenciado nos estudos dos autores referidos que já aos 5 anos de idade as
crianças percebem o ponto de vista dos outros, sendo que esta percepção se torna mais nítida das
crianças à medida que a idade avança.

Tabela 1: Frequência, percentuais e resíduos ajustados da percepção dos participantes do pondo de vista
do outro (Teoria da mente) em função da idade das crianças (N= 116).

Percepção do ponto de vista do outro

Teoria da Mente
Idade Percebe Não percebe Total

5 e 6 anos

20

22.7%

-2.4

13

45.4%

2.4

33

7 a 10 anos

68

77.3%

2.4

15

53.6%

-2.4

83

Total

88

100%

75.9%

28

100%

24.1%

116

7.2 Análises da discriminação racial do negro
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Para proceder a análise da expressão da discriminação em crianças, realizamos uma análise de variância
com Medidas Repetidas (ANOVA), tomando as idades de 5 a 6 anos; 7 a 10 anos como fator entre
sujeitos; a saliência da norma antirracista (entrevistadora presente/ausente) e o alvo (branco/negro) como
fator inter participantes. A variável dependente foi o dinheiro distribuído aos alvos branco e negro. Os
resultados revelaram um efeito principal do alvo F (1, 112) = 9.83, p= .002; que evidenciaram que o alvo
negro (M= 6.3; dp= 0.65) foi mais discriminado em relação ao branco (M= 6.7; dp= 0.66). Foi encontrado
ainda um o efeito de interação dupla entre o alvo e idade F (1, 112) = 4.50, p= .04. Através de um Teste t
para amostras emparelhadas observamos que as crianças mais novas discriminaram o negro (M= 6.2;
dp= 0.44) em detrimento do branco (M= 6,8; dp= 0.44) t(32)= 4.53; p< 0.01 enquanto as mais velhas são
igualitárias (Mbranco= 6.5; dp=0.72; Mnegro=6.42; dp=0.70) t(82)= 0.86; p= 0.39. Ambos os resultados foram
encontrados em estudos anteriores como França e Monteiro (2004) no Brasil e França, Alvaro, Torres,
Camino e Clemares (2016) na Espanha, estes resultados podem ser explicados, no caso das crianças
mais novas, pela presença do preconceito no contexto de socialização e pelas limitações cognitivas que
as impede de perceber a norma antirracista. No caso das crianças mais velhas, (Mbranco= 6,55; Mnegro

=6,421), a distribuição igualitária pode representar uma prevenção ao racismo baseado na apresentação
de uma reposta socialmente desejável.

Os resultados indicaram ainda que não houve o efeito de interação dupla entre alvo e saliência da norma
antirracista F (1,112) = 0.56, p=.442; nem a interação tripla entre alvo, idade e a saliência da norma F
(1,112) =.06, p=.808. Esses resultados indicam que a discriminação do negro não variou conforme a
norma antirracista, ou seja a presença ou ausência da entrevistadora, diferentemente dos resultados
encontrados nos estudos anteriores, e pode dever-se a dificuldades na coleta que alteraram a forma de
aplicação em relação as aplicações dos estudos anteriores. Os resultados encontrados levam a
confirmação parcial da hipótese 2, visto que ocorreu a discriminação do negro e as crianças mais novas
foram as que mais discriminaram. Entretanto, não encontramos o efeito da norma social antirracista.

7.3 Análises entre percepção do outro (Teoria da mente) e discriminação

Foi analisado ainda o efeito da percepção do ponto de vista do outro sobre a discriminação. Para
proceder a essa análise inicialmente dividiu-se o banco de dados através do método Split file na variável
percepção do ponto de vista do outro (Onde ela irá procurar primeiro). Em seguida, repetimos a Análise
de Variância com Medidas Repetidas (ANOVA) tomando as idades de 5 a 6 anos; 7 a 10 anos como fator
entre sujeitos; a saliência da norma antirracista (entrevistadora presente/ausente) e o alvo (branco/negro)
como fator inter participantes. A variável dependente foi o dinheiro distribuído aos alvos branco e negro.

Os resultados indicam que as crianças que percebem a perspectiva do outro são mais igualitárias. Isso foi
observado na ausência de efeitos estatisticamente significativos quer seja principal do alvo, de interação
dupla (alvo e idade) ou tripla (alvo, saliência da norma e idade) (p>.1, ns). Por outro lado,
independentemente da idade e da saliência da norma antirracista, as crianças que não percebem a
perspectiva do outro discriminam mais o negro (M= 6.1: dp= 0.52) em detrimento do branco (M= 6.9; dp=
0.52) F (1, 24) = 13.56; p= 0.001. Conforme Mulvey, Hitti e Killen (2011) quando as crianças fazem
julgamento sobre os grupos aspectos como a percepção da perspectiva do outro e identidade de grupo
são considerados por elas. Já Abrams e colaboradores (2009) afirmam a aceitação e ou rejeição de pares
pelas crianças relaciona-se a desenvolvimento de uma maior percepção perspectiva do outro. Entretanto,
os resultados aqui encontrados foram diferentes dos daqueles autores de que crianças que percebem
mais a perspectiva do outro fizerem mais exclusão preconceituosa de membros individuais do grupo.

7.4. Análise das noções de justiça: necessidade, mérito e igualdade

A fim de analisar o entendimento das noções de justiça: da necessidade, mérito e igualdade realizamos
um teste t para amostras emparelhadas com as situações de necessidade, mérito de igualdade. A
compreensão da justiça da necessidade era demonstrada se as crianças beneficiassem o amigo 1 em
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detrimento do amigo 2 e amigo 3. Já a justiça do mérito era demonstrada se o amigo 3 fosse beneficiado
em relação aos amigos 1 e 2. E a justiça da igualdade era demonstrada se a criança distribuísse biscoitos
igualmente para todos os amigos na situação em que todos colaboraram igualmente para a realização da
atividade. Para evidenciar os efeitos da idade na compreensão das noções de justiça, realizou-se uma
ANOVA One Way utilizando-se a idade como variável independente e as situações de necessidade,
mérito de igualdade como variáveis dependentes.

7.4.1 Análises da justiça da necessidade

Os resultados indicaram que as crianças de maneira geral compreendem a justiça da necessidade pois
distribuíram significativamente mais biscoitos para o amigo mais necessitado (Amigo 1; M= 4.45; dp=
1.54) do que para os menos necessitados (Amigo 21: M= 3.15; dp= 1.09 e Amigo 3[2]; M= 3.16; dp=1.06).
Não houve diferenças entre as médias dos amigos menos necessitados (Amigo2 e Amigo 3; p>.1; ns). A
análise das diferenças entre as idades na compreensão da justiça de necessidade demonstra que houve
efeito da idade na distribuição para o mais necessitado (amigo1) F= (1,115) =8.14; p=.005. As crianças
mais velhas distribuíram significativamente mais biscoitos para o necessitado (amigo 1: M=4,69; dp=1,44)
do que as mais novas distribuíram (M= 3,82; dp= 1.63). Não houve diferenças na distribuição feita pelas
crianças para os amigos menos necessitados (p> 1; ns).

7.4.2 Análises da justiça por mérito

Os resultados indicaram que de maneira geral as crianças compreendem o mérito, uma vez que dão mais
biscoitos para o amigo vencedor de todas as partidas (Amigo 3; M=4.28; dp= 1.77) comparado aos que
não venceram (Amigo 13; M= 3.23; dp= 1.07 e Amigo 24; M=3.21; dp= 1.02). Analisou-se ainda as
diferenças de idade na compreensão do mérito e observou-se que crianças mais velhas recompensam
mais o vencedor (Amigo 3; M= 4.54; dp=1.79) do que as crianças mais novas recompensam (M= 3.78;
dp= 1.88) F=(1,115) =4.05; p=.047. Não houve diferença na distribuição de biscoitos feitas pelas crianças
para os não vencedores.

7.4.3 Análises da justiça de igualdade

Os resultados indicaram que de maneira geral as crianças entendem a justiça da igualdade uma vez que
as participantes distribuíram recompensas equitativamente na situação em que todas participaram
igualmente na elaboração da atividade, ou seja, não houve diferenças na distribuição dos biscoitos para
os amigos 1, 2 e 3 na situação de igualdade (p > .1; ns). Analisamos ainda as diferenças de idade na
distribuição de recompensas na situação de igualdade e observamos quer não houve diferença de idade
na distribuição de biscoitos na situação igualitária (p > .1; ns). Ou seja, mesmo as crianças mais novas
foram igualitárias nessa condição.

Esses resultados no seu conjunto levam a confirmação parcial da terceira hipótese que predizia que
crianças mais velhas compreendem mais do as mais novas as justiças de necessidade, mérito e
igualdade. Uma vez que houve diferenças de idade na compreensão das justiças da necessidade e do
mérito mas não da igualdade. Esses resultados também são corroborados pelos estudos Schmidt e alli
(2016) que afirmam que o sentido de justiça distributiva das crianças se desenvolve a partir de uma
preferência inicial pela igualdade. E ainda Mulvey, Hitti e Killen (2011) que afirmam que desde muito cedo
(3 e 4 anos de idade) as crianças apresentam senso de igualdade e justiça demonstrados na distribuição
de recursos, sobretudo se na distribuição não envolve benefício pessoal direto.

7.5 Análises entre percepção do outro (Teoria da mente) e compreensão das noções de justiça:
Necessidade, mérito e igualdade.

Para proceder a essa análise inicialmente dividiu-se o banco de dados através do método Split file na
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variável percepção do ponto de vista do outro (Onde ela irá procurar primeiro). Em seguida realizou-se
uma ANOVA One Way utilizando-se a idade como variável independente e as situações de necessidade,
mérito de igualdade como variáveis dependentes. As análises indicaram que as crianças que percebem a
perspectiva do outro compreendem a justiça da necessidade uma vez que recompensam o amigo mais
necessitado, sendo que as mais velhas (7 a 10 anos; M=4.66; dp=1.52) recompensam mais do que as
mais novas (5 e 6 anos; M= 3.78; dp= 1.39). Não houve diferenças para a distribuição feita para os
amigos menos necessitados (p > .1; ns).

Esses resultados se repetem na situação de mérito e igualdade. No caso da situação de mérito, aquelas
que percebem o ponto de vista do outro recompensam mais o vencedor. Esses resultados podem ser
mais observados nas crianças mais velhas (M= 4.34; dp=1.65) do que as mais novas (M= 3.55; dp=1.19),
enquanto nenhuma diferença é observada na distribuição feita para os que não venceram (p > .1; ns). Já
na situação de igualdade observou-se que crianças que percebem o ponto de vista do outro fazem
distribuição igualitária das recompensas e isso independe da idade das crianças (p> .1, ns).

Por outro lado, as crianças que não percebem o ponto de vista do outro, não diferenciam as situações de
necessidade e mérito distribuindo as recompensas de maneira indiferenciada nessas situações (p > .1;
ns). Já na situação de igualdade, observa-se que as crianças mais velhas distribuem mais recompensas
para os amigos 2 e 3 (Mamigo2= 3.86; dp=.35 e Mamigo3= 3.87; dp= .52)5 do que as mais novas o fazem (M

amigo2= 3.23; dp= 1.09 e Mamigo3= 3.23; dp=1.09). Não houve diferença de idade na distribuição feita para o
amigo 1 (p> .1; ns).

Esses resultados aprofundam a terceira hipótese deste estudo demonstrando que a compreensão das
noções de justiça depende do desenvolvimento cognitivo particularmente da percepção do ponto e vista
dos outros como afirma Abrams et all (2009), Killen e Rutland (2012), Lagattuta, Nucci e Boascaki (2010)
e Mulvey, Hitti e Killen (2011).

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo, teve o intuito de colaborar com as pesquisas cuja temática envolvem as normas sociais e a
moralidade em crianças. Embora seja uma temática amplamente estudada, a noção de justiça em
crianças é um assunto que demanda muitos estudos a fim de esclarecer questões específicas, sobretudo
sobre o racismo. Assim este estudo trouxe luz a compreensão da teoria da mente em crianças
aracajuanas, mostrando a implicação da teoria da mente nas justiças da necessidade, igualdade e mérito
e no racismo, assim como os correlatos desenvolvimentais desses construtos.

Nesse estudo foram encontradas limitações. Uma primeira limitação foi uma amostra pequena na idade
inicial. Outra limitação foi a dificuldade na aplicação que pode ter comprometido o resultado relativo a
medida de racismo aversivo. Entretanto, as dificuldades vivenciadas não comprometem o resultado geral
do estudo e o alcance das hipóteses levantadas. Entretanto, esse estudo não se pretende conclusivo
muitos esclarecimentos ainda são necessários particularmente em relação ao racismo, teria havido
mudanças na forma de expressão das crianças ou foi problemas na aplicação Esse questionamento pode
ser melhor desenvolvido em estudos futuros. Outra sugestão para estudo futuro refere-se aos
desdobramentos desse estudo, e como ele pode contribuir em termos de prática de intervenção para o
combate ao racismo na infância.
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