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RESUMO

O presente artigo apresenta um estudo que teve o objetivo de analisar o preconceito racial em crianças brancas e não brancas da cidade de Alagoinhas-Bahia. Especificamente, verificam-se
os estereótipos atribuídos aos grupos negro e branco; as preferências para os grupos branco e negro; e a discriminação racial. Para atingir esses objetivos procedeu-se a uma análise dos
principais conceitos e pesquisas sobre o tema, assim como um estudo empírico. Os resultados do estudo empírico demonstraram que independentemente da cor da pele as participantes
atribuíram mais traços negativos do que positivo ao negro do que ao branco. Observou-se, ainda, que, de maneira geral, as participantes discriminam o alvo negro; crianças mais novas
discriminariam o alvo negro comparativamente às mais velhas. Esses resultados foram discutidos com base nas teorias da socialização do preconceito.

Palavras-chaves: Estereótipos, preferência, discriminação, criança

Abstract

The present article presents a study that had the objective of analyzing racial prejudice in white and non-white children in the city of Alagoinhas-Bahia. Specifically, the
stereotypes attributed to the black and white groups are verified; preferences for black and white groups; and racial discrimination. To achieve these objectives, an analysis of
the main concepts and researches on the subject was carried out, as well as an empirical study. The results of the empirical study demonstrated that regardless of skin color the
participants attributed more negative traits than positive to black than to white. It was also observed that, in general, the participants discriminate against the black target;
younger children would discriminate against the black target compared to the older ones. These results were discussed based on the theories of socialization of prejudice.

Keywords: Stereotypes, preference, discrimination, child.

Resumen

El presente artículo presenta un estudio que tuvo el objetivo de analizar el preconcepto racial en niños blancos y no blancos de la ciudad de Alagoinhas-Bahía. Específicamente,
se verifican los estereotipos atribuidos a los grupos blanco y negro; las preferencias para los grupos blanco y negro; y la discriminación racial. Para alcanzar estos objetivos se
procedió a un análisis de los principales conceptos e investigaciones sobre el tema, así como un estudio empírico. Los resultados del estudio empírico demostraron que
independientemente del color de la piel las participantes atribuyeron más rasgos negativos que positivos al negro que al blanco. Se observó, además, que, de manera general,
las participantes discriminan al blanco negro; los niños más jóvenes discriminar el blanco negro en comparación con los más viejos. Estos resultados se discutieron sobre la
base de las teorías de socialización del prejuicio.

Palabras claves: Estereotipos, preferencia, discriminación, niño.

INTRODUÇÃO

Todos os dias, muitas crianças e professores vivenciam histórias de preconceito, racismo e intolerância, os quais causam diversos problemas em nível emocional, pessoal e social aos grupos
que são vítimas. E por seu efeitos amplamente reconhecidos, nas últimas décadas, a psicologia social vem estudando fenômenos como preconceito, discriminação, racismo e estereótipos.
Segundo Allport (1954), o preconceito étnico pode ser definido como uma antipatia baseada numa generalização falha e inflexível, que pode ser sentida ou expressa, que pode ser dirigida a
um grupo como um todo ou a um indivíduo porque ele faz parte daquele grupo. Como resultado, a pessoa preconceituosa tende a distanciar-se, ou afastar o grupo alvo de preconceito,
evitando o contato social com o representante de tais grupos.

Muitos estudiosos afirmam que o preconceito se desenvolve desde as primeiras etapas do desenvolvimento em meio ao processo de socialização (ABOUB, 1988; ALLPORT, 1954; FRANÇA,
2013). Ou seja, no momento em que o indivíduo se entende como ser social, ele vai se constituir enquanto ser social através da aprendizagem das normas, valores, crenças e atitudes
defendidas por seu grupo social. De modo que os agentes e agencias de socialização têm um papel importante no processo de aquisição de estereótipos, preferências e discriminações que
são elementos integrantes do comportamento preconceituoso (FRANÇA, 2016).

Estudos sobre o preconceito têm sido produzidos com o objetivo de compreender cada vez mais esse fenômeno, apesar de ser um tema de interesse geral pelos efeitos que causa e por
fundamentar outros fenômenos relacionados, tal qual o bullying (SOUZA, 2013; SOUZA, SILVA, & FARO, 2015). Estudos que possam analisar o preconceito em diversas realidades são
necessários. Estudos sobre o preconceito investigando a realidade da cidade de Alagoinhas são raros, sobretudo, em crianças. Essa cidade situada a leste do estado da Bahia, conta com
uma população estimada em 155.362 habitantes (IBGE, 2016), dos quais 22% são negros, 58% são pardos, 1% são amarelos e 17% são brancos (IBGE, 2010; ver Tabela no Anexo 2). A
realidade da criança negra em Alagoinhas já demonstra forte impacto do preconceito racial em seu contexto, a proporção de crianças pretas e pardas submetidas ao trabalho infantil é uma
das mais altas do país, segundo informações do DEEPASK – dados abertos de fontes oficias. Esse quadro social que envolve as crianças não brancas de Alagoinhas justifica a realização do
presente estudo.
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O presente artigo traz como objetivo geral analisar o preconceito racial em crianças brancas e não brancas de Alagoinhas-Bahia. Partimos do pressuposto de que crianças negras e pardas
sofrem preconceito e são discriminadas no convívio social, logo, como objetivos específicos, pretende-se analisar os estereótipos atribuídos aos grupos negros e brancos por crianças
brancas e não brancas de Alagoinhas, assim como as preferências de crianças brancas e não brancas de Alagoinhas para os grupos brancos e negros e, assim, serão analisadas também a
discriminação racial dessas crianças.

A temática abordada visa compreender como as crianças vivenciam o sentimento de pertencimento étnico, a sua percepção quanto ao preconceito, assim como suas principais
consequências dentro do processo de socialização. O presente apresenta um estudo empírico no qual se analisa os estereótipos, a discriminação, as preferências de crianças brancas e não
brancas e as consequências do racismo nessa fase da vida.

Estereótipos, discriminação e preferências

Estereótipos são um conjunto de características atribuídas aos membros de um grupo social (OAKES, HASLAM & TURNER, 1994). Os estereótipos referem-se ao aspecto cognitivo do
preconceito, e estão ligados às questões de identidades sociais, tanto na criança quanto no adulto. Mantemos crenças que podem influenciar a forma que percebemos a nós mesmos e cada
membro de um grupo (FRANÇA, 2011). Os estereótipos influenciam demasiadamente as atitudes e ações das pessoas, e mesmo deforma indireta, podendo reproduzir imagem e
comportamento racista.

A discriminação é o aspecto comportamental do preconceito. Sua existência está ligada a motivações internas e externas, sentimentos e crenças. Enquanto o preconceito é uma atitude, a
discriminação se manifesta de forma concreta, seja através de atos, seja através de iniciativas, seja através, ao menos, de omissões, sendo, inclusive, considerado um crime, previsto por lei
acerca do tema. (ALBUQUEQUE, 2009 a). Ocorre discriminação quando uma pessoa ou grupo é impedido de gozar de oportunidades sociais, políticas e econômicas, por possuir uma marca
física, cor da pele; ou por fazer parte de um grupo (ALBUQUERQUE, 2009).

Mesmo sabendo que a discriminação pode ser considerada a expressão do preconceito, vale salientar que esta não é uma relação necessária, ou seja, nem sempre a atitude do preconceito
leva a um comportamento discriminatório. Já o racismo pode ser definido como um processo que implica em hierarquização, discriminação e exclusão de um indivíduo ou de toda uma
categoria social, considerando como diferente em função de alguma marca física externa, seja ela real, seja ela imaginária, a qual recebe novos significados em termos de uma marca cultural
interna e determina padrões de comportamento (LIMA & VALA, 2004). O racismo envolve crenças naturalizadoras das diferenças entre os grupos; e difere do preconceito, pois o preconceito
existe apenas em nível individual, enquanto o racismo apresenta-se ainda nos níveis institucional e cultural (JONES, 1972).

Já a preferência refere-se aos sentimentos positivos ou negativos relativamente aos grupos sociais, sendo portanto, o componente afetivo do preconceito. O afeto dirigido ao grupo pode
resultar na preterição quando existe ódio, medo e desprezo em relação ao grupo; ou na preferência quando os sentimentos são de aceitação, apreço e gosto. A preferência pode ser
demonstrada desde muito cedo pelas as crianças (NESDALE, 2014). Assim, as crianças entre quatro seis anos de idade encontram-se na fase da preferência étnica e esta pode ser
influenciada pela identidade da criança. O grupo de identificação da criança de grupos dominantes ou socialmente valorizados é preferido por essas crianças, que não raras vezes, preterem
grupos com os quais não se identificam. Já nas crianças dos grupos minoritários, em alguns casos ocorre a preterição de seus próprios grupos, em virtude de sua experiência do preconceito
ou percepção do tratamento diferenciado em direção a seus grupos (TAJFEL, 1981).

Assim como nos estereótipos, a preferência isoladamente não resulta em preconceito, é necessário a discriminação, ou a retirada de direitos legítimos. Ou seja, os estereótipos e a
preferência estão no nível das atitudes, e para que resulte em preconceito faz-se necessário a presença dos três componentes, ou crenças e afetos negativos, e comportamento de exclusão
(ALLPORT, 1954).

Socialização e preconceito

Na literatura, diversas causas são atribuídas à origem do preconceito algumas delas estão relacionadas a fatores como a rigidez do estilo de pensamento; a personalidade autoritária; a
agressão deslocada a alvos socialmente aceitos; a privação relativa produzida pelo sentimento de injustiça social; a competição social produzida pela carência de recursos no contexto social,
e a falta de contato entre os grupos sociais (MONTEIRO, 2000). Dentre essas, destacam-se as ideias de Allport (1954), que atribuem às causas do preconceito a hipótese do contato e sua
difusão através dos agentes de socialização.

Os mecanismos pelos quais as crianças assimilam a ideia de raça e desenvolvem atitudes e comportamentos em face aos diferentes grupos racionalizados com quem convivem
encontram-se envolvidos num processo mais amplo, que é o processo de apreensão dos valores, normas e comportamentos específicos de seu grupo, tornando-a parte de uma sociedade e
de uma cultura. Esse processo define-se como socialização (GRUSEC & HASTINGS, 2008). Assim, entende que a criança não nasce membro de uma sociedade, mas se torna ao ser
inserido na mesma.

É no âmbito das instituições socializadoras como a família, a escola e a mídia onde a criança assimila conceitos, aprende as categorias, os valores e normas sociais. A escola é uma das mais
importantes instituições de socialização a par com a família pois nela a criança vivencia atividades em grupos (FRANÇA, 2013). Assim, considera-se que a escola é um espaço de formação e
desenvolvimento para crianças, e através do professor, tem um papel fundamental na formação social das crianças. Entretanto, alguns professores, não conseguem identificar situações de
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discriminação no ambiente escolar e, principalmente, na sala de aula. Embora os professores tenham um papel de suma importância na sociedade como um todo e na comunidade escolar,
parecem alheios a questões fundamentais à formação de estudantes.

Nos últimos anos, organizações da sociedade civil têm reagido ao racismo e ao preconceito, criando ações a fim de prevenir e impedir a disseminação do racismo e do preconceito e tendo a
escola como campo privilegiado de ação. No Brasil, algumas dessas ações tomaram forma de Políticas Públicas.

Algumas políticas públicas foram instauradas a fim de conter as desigualdades sociais e raciais. A implantação de políticas públicas possibilita a entrada e permanência dos alunos negros,
pardos, indígenas e pessoas com necessidades especiais, dentre outros no sistema escolar. Este objetivo é pretendido pela Lei 12.711 ou Lei de Cotas. Há, ainda, a Lei 10.639/03 que se
ampara no pressuposto que o desconhecimento da história e da realidade dos grupos sociais contribuir para a manutenção e perpetuação de visões distorcidas sobre eles. Assim, essa lei
vem preencher a lacuna na literatura dedicada ao ensino básico, da apresentação de uma representação não tendenciosa sobre os grupos historicamente marginalizados que compuseram a
sociedade brasileira, a saber, os negros e os indígenas através da inserção de conteúdos relacionados à história da cultura africana e indígena no currículo da educação básica. A Lei 12.711
foi criada com objetivo de favorecer alunos da rede pública de ensino os quais se autodeclaram pardos, pretos, indígenas e deficientes e restituir os direitos historicamente negados (LIMA,
2014).

A Lei 10.639/03 tornou a história da cultura africana obrigatória nas escolas no currículo da educação básica, e é fruto de lutas do movimento negro e de pesquisas nas diversas áreas do
saber. Apesar da importância da Lei 10.639/03 para a melhoria das relações étnico- raciais no país, e do reconhecimento dos professores de sua importância no combate ao preconceito, a
implementação dessa lei enfrenta severas resistências, sendo que o mais novo golpe foi a extinção da secretaria de educação continuada SECADI pelo presidente vigente
(http://www.uncme.com.br/pag=16&cat=37&art=1591).

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Serão apresentados os aspectos metodológicos da presente pesquisa, que traz um estudo empírico de caráter descritivo e inferencial do preconceito em crianças brancas e não brancas de
Alagoinhas-Ba. Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar o preconceito racial em crianças brancas e não brancas da cidade de Alagoinhas-Ba. Especificamente, pretende-se: 1)
Analisar os estereótipos atribuídos aos grupos negros e brancos por crianças brancas e não brancas de Alagoinhas; 2) Analisar as preferências de crianças brancas e não brancas de
Alagoinhas para os grupos brancos e negros; 3) Analisar a discriminação racial em crianças brancas e não brancas de Alagoinhas.

Hipóteses

Relativamente aos estereótipos, as seguintes hipóteses orientarão o presente estudo:

H1 Independentemente da cor da pele os participantes atribuirão mais traços negativos do que positivo ao negro do que ao branco;

H2 Crianças mais novas (5 a 7 anos) atribuirão mais traços negativos ao negro do que as crianças mais velhas (8 a 12 anos);

Relativamente ao preconceito, a seguinte hipótese orientará o presente estudo:

H3 Independentemente da cor da pele e da idade dos participantes, o negro será preterido e o branco será preferido, ou seja, como irmão, melhor amigo, atividade para nota ou para ganhar
um doce;

Relativamente à discriminação, as seguintes hipóteses orientarão o presente estudo:

H4 Crianças brancas discriminarão o alvo negro em relação ao branco.

H5 Crianças mais novas discriminarão mais o alvo negro comparativamente as mais velhas.

Método

Participantes

Participaram do estudo 112 crianças, 53,6% (n=60) do sexo masculino e 46,4% (n=52) do sexo feminino, com idades entre 5 e 12 anos. As idades foram divididas em 5-7 (49%) e 8-12 (51%).
Quanto à cor da pele 22,3% (n=25) eram brancas, 77,7% (n=87) eram negras.

Procedimentos e instrumentos

A coleta de dados foi realizada em escolas do ensino fundamental I, no município de Alagoinhas-Bahia. Estabelecemos contato anterior com a instituição, a fim de obter o consentimento para
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entrevistar os alunos. As crianças foram entrevistadas em sua própria escola, por três entrevistadoras previamente treinadas. A entrevista aconteceu em ambientes separados, como sala de
vídeo, biblioteca e sala da coordenação e, no momento da entrevista, as crianças permaneciam na sala e eram chamadas sempre em dupla. Inicialmente, foram investigadas a cor da pele
através de duas categorias, branca e não branca previamente observadas pelas entrevistadoras.

Primeiro, foi feito o rapport inicial. A entrevista iniciava após a seguinte instrução que era falada pela entrevistadora a todas as participantes:

Estou querendo escrever história sobre as crianças e seus amigos. Para isso, eu preciso que você responda algumas perguntas que eu vou lhe fazer. Não existe resposta certa ou errada o
que importa é sua opinião. Podemos começar

Foi destacado ainda que tudo o que fosse falado seria segredo.

O instrumento foi construído com base nos estudos de França e Monteiro (2002) e era composto por quatro perguntas objetivas que pretendiam investigar as preferências, os estereótipos e a
discriminação para os diferentes grupos sociais. Foram utilizados materiais de apoio para auxiliar a resposta das crianças: fotografias de crianças negras e brancas de ambos os sexos;
mealheiros confeccionados com as fotografias das crianças; moedas de plásticos variadas. As fotografias respeitavam o gênero das crianças, ou seja, com as meninas, utilizavam-se
fotografias de meninas, e com os meninos, utilizavam-se fotografias de meninos.

Variáveis analisadas:

Estereótipos negativos e positivos. Consistiu na atribuição de dez adjetivos, sendo cinco positivos (bom, bonito, inteligente, limpo, saudável), e cinco negativos (burro, doente, feio, ruim e
sujo) a crianças brancas e negras representadas através de fotografias. As fotografias apresentadas as participantes estavam em conformidade com seu gênero, ou seja, aos meninos era
apresentadas fotografias de meninos e às meninas era apresentadas fotografias de meninas.

Era dada a seguinte informação:

Gostaria que você olhasse para as fotografias desses (as) meninos (as). Quais dessas crianças você acha que é... bom...

A resposta era dada em termos da escolha da fotografia de uma criança que parece ser boa, bonita, inteligente, limpa, saudável, burra, doente, feia, ruim ou suja.

Preferências. Essa medida teve o propósito de verificar as atitudes raciais (preconceito) das participantes através de uma escala de distância social, na qual as participantes escolhiam com
base nas mesmas fotografias, qual criança preferia para ser: 1) O melhor amigo; 2) O irmão adotivo; 3) Para fazer um trabalho valendo nota; e 4) Para dividir um doce. A participante
respondia apontando a fotografia da criança que correspondia a sua resposta.

Discriminação. Para avaliar a discriminação, foi utilizada uma tarefa de distribuição de recompensas, baseada em França e Monteiro (2013). Foram apresentadas para a criança as seguintes
instruções;

Vou falar sobre dois meninos que querem comprar um brinquedo. Você pode ajuda-los distribuindo dinheiro. Para contribuir você tem só que colocar essas 13 moedas de 1 real no mealheiro.
Veja! Outras crianças já contribuíram (balanças 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.

Foi colocado à frente da criança dois mealheiros com uma fotografia de uma criança negra e outra branca, foi respeitado o critério de gênero. Em cada mealheiro, já existiam moedas para
que as crianças tivessem a impressão de que a tarefa estava sendo cumprida por outras crianças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Serão apresentados resultados e as discussões referentes ao estudo que teve como objetivo Analisar o preconceito racial e discriminação contra o negro em crianças brancas e não brancas
da cidade de alagoinhas. Inicialmente, apresentaremos os resultados relativos aos estereótipos, em seguida, atitudes raciais aferidas através das preferencias intergrupais das participantes e,
por fim, os relativos à discriminação.

Estereótipos do branco e do negro

A fim de analisar os estereótipos dos grupos branco e negro, construiu-se um indicador de estereótipos positivos e negativos e do negro. Assim, os “estereótipos positivos do branco”
derivaram do somatório dos adjetivos bom, bonito, inteligente, limpo e saudável atribuídos pelas participantes ao alvo branco. A composição resultou numa escala que variou de 0 a 5 (zero,
sendo ausência de atribuição do adjetivo, e cinco, atribuições de todos os adjetivos). Pelo mesmo processo, construiu-se o indicador de estereótipos positivos do negro e também os
indicadores de estereótipos negativos do branco e do negro, sendo que nesse último caso lançou-se mão dos adjetivos negativos (burro, doente, ruim, feio e sujo) atribuídos a ambos os
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alvos.

Após a construção dos indicadores de estereótipos positivos e negativos do branco e do negro atribuído pelos participantes, realizamos uma análise descritiva a fim de caracterizar os
estereótipos dos participantes.

Tabela 1: Médias e desvios padrão dos Estereótipos positivos e negativos atribuídos aos alvos branco e negro (N=112).

Estereótipos Cor do alvo Média Desvio Padrão
Positivos Branco 3.41 1.50

Negro 1.58 1.50
Negativos Branco 1.84 1.53

Negro 3.41 1.53

A fim de verificar as diferenças entre as médias dos estereótipos realizamos um teste de t para amostras emparelhadas. Esta análise demonstrou que os participantes atribuem
significativamente mais estereótipos positivos ao alvo branco do que ao alvo negro t (111) = 6.41, p < .001, e também mais estereótipos negativos ao alvo negro do que ao branco t (111) =
-4,50, p < .001.

A fim de verificar os efeitos da cor da pele e da idade dos participantes sobre os estereótipos positivos e negativos atribuídos aos alvos branco e negro, compusemos uma nova variável, a
partir da diferença entre os estereótipos positivos do branco e do negro (estereotipização positiva), e outra variável com a diferença entre os estereótipos negativos atribuídos ao negro e ao
branco (estereotipização negativa). Em seguida, realizamos uma Anova One Way, tomando a cor da pele como variáveis independentes e ambas as variáveis de estereotipização como
variáveis dependentes. Os resultados indicaram que a cor da pele dos participantes não interfere na atribuição de estereótipos positivos para o branco ou para o negro F(1,111) = 0.012, p =
.913, nem na atribuição de estereótipos negativos para o negro ou para o branco F (1,111) = 0.593, p = .443. Assim, os resultados apresentados confirmam a primeira hipótese que supôs que
independentemente da cor da pele os participantes atribuiriam mais traços negativos do que positivo ao negro do que ao branco.

Realizamos a mesma análise, entretanto, tomando as idades das participantes como variável independente. Os resultados obtidos indicam que as participantes mais novas 5 a 7 anos
atribuem mais estereótipos positivos ao branco do que ao negro (M = 2.41; DP = 2.99) do que as mais velhas (8 a 12 anos) atribuem (M = 1.11; D P= 2.89) F (1, 111) = 5.32, p = .023. Com
relação à atribuição de estereótipos negativos ao alvo negro e ao alvo branco, as crianças mais novas atribuem mais (M= 1.82; dp= 3.04) do que as crianças mais velhas (M = 0.68; dp = 3.00)
F (1,111) = 3.90, p = .051. Estes resultados confirmam a segunda hipótese que predizia que as crianças mais novas (5 a 7 anos) atribuiriam mais traços negativos ao negro do que as
crianças mais velhas (8 a 12 anos)

Estes resultados podem ser interpretados à luz de Fisk e Col. (2002), que afirmam que o estereótipo é um processo sociocognitivo que influencia nas atitudes e ações dos indivíduos. Os
estereótipos são aprendidos no processo de socialização, isto faz com que crianças reproduzam imagem e comportamento presentes em seu meio social (FRANÇA, 2011;
GARCIA-MARQUES, 1999). Por esse motivo, crianças mais velhas tendem a demonstrarem mais estereótipos positivos em relação ao negro. Embora, não tenha sido objetivo desse trabalho
investigar a desejabilidade social, podemos afirmar que, em virtude de seu mais elevado desenvolvimento cognitivo, crianças mais velhas estão mais preparadas do que as mais novas tanto
para criticar os estereótipos como para perceber o que é socialmente desejável, e assim, demonstrarem atitudes mais positivas em relação aos negros (FRANÇA, 2011; FRANÇA &
MONTEIRO, 2013).

Corroborando esses resultados, há ainda o estudo de Silva (2014), que mostra que tanto as crianças mais novas quanto as mais velhas avaliam o branco, com mais atributos positivos que
negativos, partir de 8 anos, o alvo negro é avaliado mais positivamente do que negativamente. Resultados semelhantes são encontrados ainda por Aboud (1988) e por Doyle e Aboud (1995),
ao afirmarem que crianças mais novas apresentam níveis elevados de favoritismo endogrupal e rejeição ao exogrupo. Já Clark e Clark (1947), em seu estudo mostra que as crianças tendem
a atribuir qualidades positivas ou negativas de acordo com a percepção que a sociedade tem sobre o grupo. Assim, elas atribuem mais qualidades ruins aos negros que as brancas.

Preferências para os grupos raciais

A fim de analisar as preferências raciais dos participantes realizamos, inicialmente, uma análise de Frequência da escolha das participantes entre os alvos branco e negro qual deles prefere
para ser seu (a) irmão adotivo; seu (a) melhor amigo (a); dar um doce e para fazer uma atividade valendo nota. Os resultados indicam uma preferência geral pelo alvo branco para todas as
escolhas como pode ser visto no Quadro 1.

Quadro 1: Frequências e percentuais das escolhas das participantes entre os alvos branco e negro para irmão adotivo; melhor amigo; dar um doce e para fazer uma atividade valendo nota.

Preferência Branco Negro Total
Irmão 67,9 % (76) 32,1(36)
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112/
100%

Amigo 56,3% (63) 43,8(49)
Doce 68,8% (77) 31,3 (35)
Nota 61,6% (69) 38,4 (43)

Para analisar a hipótese que supôs que independentemente da cor da pele e da idade dos participantes, o negro será preterido e o branco será preferido, ou seja, como irmão, melhor amigo,
atividade para nota ou para ganhar um doce (H3), realizamos uma Análise de Contingência (Qui-Quadrado) com os indicadores das atitudes raciais: irmão, amigo, dar um doce e para fazer
uma atividade valendo nota em função da cor da pele e da idade das crianças.

Quadro 2: Frequências e percentuais das escolhas das participantes entre os alvos branco e negro para irmão adotivo; melhor amigo; dar um doce a em função da idade das crianças.

Preferências
Irmão Amigo Doce

Alvo Branco Negro Branco Negro Branco Negro

Idade

5 a 7 anos
77%

(47)

23%

(14)

65,6%

(40)

34,4%

(21)

83,6%

(51)

16,4%

(10)

8 a 12 anos
56,9%

(29)

43,1%

(22)

45,1%

(23)

54,9%

(28)

51,0%

(26)

49,0%

(25)

Os resultados demonstraram que a cor da pele e não afeta as preferências das participantes seja para irmão, seja para amigo, seja para dar um doce, seja para fazer uma atividade para a
nota (p > 1). Observou-se que as participantes escolhem as crianças brancas para qualquer dessas atividades.

Já a idade afeta as preferências das participantes para irmão, amigo e dar doce. Entretanto, a escolha de um colega para fazer atividade para nota não foi afetada pela idade (p > .10), nesse
quesito, independentemente da idade, as participantes escolhem o alvo branco para fazer atividade para nota. Os resultados indicaram que as crianças mais novas (5 a 7 anos de idade) mais
do que as mais velhas (8 a 12 anos de idade) escolhem o branco para irmão, amigo e dar o doce. Assim, na escolha do irmão adotivo, 77% as crianças mais novas preferem a criança branco
enquanto apenas 23% preferem a criança negra. Já entre as mais velhas, 56,9% preferem a criança branca enquanto 43,1% preferem a criança negra (X²=5.189 df=1, p<0.023). Na escolha
para o melhor amigo, 65,6% das crianças mais novas escolheram a criança branca, enquanto apenas 34% escolheram o alvo negro. Entre as mais velhas, evidencia-se uma preferência mais
elevada para a criança negra (54, 9%) do que para a criança branca (45,1%) (X²=4.732 df=1, p<0,030). E na escolha da criança para dividir um doce, 83,6% das crianças mais novas
preferem o branco enquanto apenas 16,4% preferem o negro. Entre as crianças mais velhas percebe-se uma ligeira diferença em favor da criança branca em comparação ao negro (51%
preferem a criança branca e 49% a criança negra) (X²=13.762 df=1, p<0,001). Esses resultados podem ser visualizados no Quadro 2.

Os resultados apresentados no Quadro 2 nos levam a confirmar parcialmente a nossa hipótese (H3), uma vez que as preferências foram afetadas pela idade das participantes. Observou-se
que a cor da pele não afetou as preferências das crianças, independentemente da cor da pele os participantes preferem a criança branca. Silva (2014) e França e Monteiro (2002) verificaram
que crianças brancas são escolhidos nas situações de maior proximidade e comprometimento social, enquanto criança negras são escolhidos nas situações de maior distância. Estes autores
encontram resultados semelhantes aos do presente estudo em relação à idade, no qual crianças mais velhas apresentam menor preferência pelo branco do que pelo negro comparativamente
as mais novas.

Silva (2014) enfatiza, entretanto, que o fato de as crianças mais velhas preferirem em sua maioria a criança negra, por si só, não implicam em atitudes mais favoráveis aos negros, pois elas
podem estar sob o efeito da desejabilidade social. Com relação às crianças mais novas, Rodrigues, Monteiro e Rutland (2012) observam em seu estudo que, entre nas crianças mais novas,
há a tendência a escolhas endogrupais refletindo a lealdade endogrupal. Todavia, no estudo de França e Monteiro (2002), a preferência não foi afetada pela cor da pele ou pela a idade das
crianças que eram da mesma idade e nacionalidade das participantes do presente estudo. Podemos supor, contudo, a partir dos resultados do presente estudo, que uma leve mudança nas
relações raciais pode estar operando no Brasil, que podem ser produto de políticas sociais antirracistas, que estão refletindo nas crianças mais velhas para além da desejabilidade social, uma
vez que entre as crianças mais novas, dadas as suas limitações cognitivas espera-se o favoritismo endogrupal como refere alguns estudos já mencionados (ABOUD, 1988; RODRIGUES,
MONTEIRO & RUTLAND, 2012)

A discriminação para os alvos branco e negro

Para analisar a discriminação para as crianças brancas e negras, realizamos, inicialmente, um teste t de student, que indicou que as participantes distribuem significativamente mais dinheiro
para o alvo branco (M=6,88; dp=2,39) t (111) = 30.438, p<.001, do que para o alvo negro (M= 6,15; dp=2,39) t(111)= 27.189, p< .001. Esses resultados indicam que, de maneira geral, as
crianças discriminam as crianças negras.
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Em seguida, analisamos se a discriminação é afetada pelo a cor da pele e a idade das participantes. Para este fim, realizamos análises de variância ANOVA One Way, tomando a cor da pele
e a idade das crianças em separado, como variável independente e a atribuições de recompensa a criança branca e a criança negra como variáveis dependentes. Os resultados indicaram
que a cor da pele não afetou a discriminação das crianças para a criança branca (p > .1), entretanto, a cor da pele afeta tendencialmente a discriminação para a criança negra. Há uma
tendência das crianças negras (M= 6.36; df= 2.454) mais do que das crianças brancas (M= 5.44; df= 2.063) F(1, 111)= 2.892, p= .092 a darem mais recompensa a criança negra. Esses
resultados confirmam a hipótese que pressupunha que as crianças brancas discriminariam criança negra em relação ao branco (H4).

Os resultados relativos às idades indicaram que a discriminação é afetada pela idade das crianças. Crianças mais novas dão mais recompensa (M= 7.46, dp= 2.202) a criança branca do que
as mais velhas dão (M=6.18, dp= 2.439) F (1,111)= 8.539, p= .004. Já a criança negra é mais recompensado pelas crianças mais velhas (M=6.82, dp= 2.439) do que pelas mais novas (M=
5.59, dp= 2.223) F (1, 111)= 7.823, p= .006. Assim, confirmamos a hipótese que supôs que as crianças mais novas discriminariam a criança negra comparativamente as mais velhas (H5).

Os resultados apresentados são semelhantes aos encontrados por França e Monteiro (2004), sobretudo os que se referem à discriminação da criança negra em relação ao branco e os
relativos às diferenças de idade. Diferente do presente estudo, essas autoras estenderam suas análises para considerar o contexto normativo, verificando que as crianças discriminam a
criança negra apenas em situações nas quais sua ação não pode ser vista pela experimentadora. Além de influenciada pelo contexto normativo, a idade também tem seu papel, pois esse
fenômeno ocorreu mais nas crianças mais velhas. As autoras observaram que, entre as crianças mais novas, a discriminação ocorreu independentemente da interferência do contexto
normativo. Como nosso objetivo consistia apenas na verificação do preconceito em todos os seus aspectos, sobretudo o comportamental, ou seja, a discriminação, não considera fundamental
utilizar a manipulação da norma social. Outra diferença entre o presente estudo e o estudo desenvolvido por França e Monteiro (2004) foi relacionada à amostra, visto que as autoras
investigaram apenas crianças brancas, enquanto o presente estudo envolveu crianças brancas e negras, de modo que foi possível de perceber o comportamento de crianças brancas e
negras na tarefa de distribuição de recompensa. A tendência ao favoritismo endogrupal das crianças negros chama atenção, e é diferente de grande parte dos estudos que tem analisado
essas relações em grupos minoritários, que tem consecutivamente encontrado a rejeição do próprio grupo (ABOUD, 1988: CLARCK & CLARCK, 1947; PARRILLO, 2012). A tendência ao
favoritismo endogrupal pelas crianças negras encontrada no presente estudo pode estar associada a possíveis mudanças nas políticas sociais para negros e ações afirmativas já referidas
(FRANÇA & LIMA, 2011), que tem fortalecido a sua identidade se refletindo sobre a tarefa realizada.

Conforme Aboud (1988), o preconceito na criança não é uma simples representação de atitudes de repulsa aos grupos, pois as características de desenvolvimento da criança fazem com que
elas tenham percepções específicas sobre as relações sociais que são pautadas ainda por aspectos afetivos. No caso de crianças mais novas, as impressões sobre os grupos são
influenciadas por aspectos cognitivos e afetivos que juntos impõem um modo específico de ver o próprio e o outro grupo, que estão condicionados pelo que é transmitido pelos agentes de
socialização. De modo que em cada idade a criança apresentará uma configuração de distintas aptidões e limitações pessoais, o que faz com que a discriminação se manifeste de formas
específicas e particulares (SILVA, 2014).

Assim, os resultados relativos às diferenças de idade, sobretudo as emitidas pelas crianças mais novas, fortalecem os argumentos relacionados à força do favoritismo endogrupal que podem
ser um reflexo do modo como percebem o contexto social em um dado momento, e estão pautadas nas suas capacidades cognitivas. Já as atitudes das crianças mais velhas estão fundadas
na influência de uma capacidade cognitiva mais avançada, que permite avaliar que as políticas sociais que estão sendo difundidas nos conteúdos escolares e na mídia refletem o que a
sociedade espera sobre as relações entre brancos e negros na sociedade, e assim, elas já começam a se expressa em conformidade com essas expectativas (FRANÇA & MONTEIRO, 2013;
GAERTNER & DOVIDIO, 1986; MONTEIRO, FRANÇA & RODRIGUES, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo propôs analisar o preconceito racial os estereótipos, da discriminação contra o negro e das preferências raciais em crianças brancas e não brancas da cidade de
Alagoinhas-Bahia. Diante dos resultados encontrados, percebe-se que o preconceito racial, está presente, entre as crianças nas diferentes situações analisadas, quer em nível dos
estereótipos, quer das preferências, quer da discriminação. Neste sentido, o estudo realizado aponta a presença de preconceito independente da raça e do gênero, mas afetado pela idade
em todos os indicadores apresentados.

A despeito das características desenvolvimentais das crianças que podem determinar esses resultados, no caso das crianças mais novas, como afirmam Aboud (1988) e Nesdale (2014), e da
influência da percepção das normas sociais, no caso das crianças mais velhas, este estudo aponta para a possibilidade de alteração do comportamento preconceituoso dessas crianças tendo
em vista que elas estão atravessando fases de desenvolvimento propícias à mudança de atitudes. A necessidade de intervir nesse fenômeno fica evidente, visto que o preconceito e o
racismo são fenômenos preocupantes e contemporâneos (LIMA, 2003).

Assim, faz-se necessário explorar essa problemática, considerando novos caminhos e possibilidades, e, principalmente, que possam contribuir para essa temática. Tais resultados analisados
evidenciam a presença do preconceito racial contra o negro no grupo estudado e podem ser entendidos como efeito do processo de socialização, visto que, desde muito cedo, a criança tem
uma compreensão sobre as diferenças entre os grupos, que são construídas a partir das suas experiências. Levando-se em consideração que, conforme Nesdale (2014), as crianças entre
quatro seis anos de idade encontram-se na fase da preferência étnica e, para elas, a autoidentificação como um grupo social dominante é a parte da sua identidade social, isso é apresentado
nas brincadeiras e nas suas relações com as outras crianças. Já as crianças dos grupos minoritários compreendem o preconceito que sofrem, e percebem o tratamento diferenciado dado a
uma criança branca e a uma criança negra e, assim, rejeita o seu próprio grupo.

Os resultados ora apresentados permitem o aprofundamento das discussões sobre o preconceito e sobre os fenômenos a ele relacionados como os estereótipos, as preferências e a
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discriminação. Percebe-se também que em relação ao estereótipo a idade impactou. Embora estudos ainda sejam necessários para esclarecer o que permeia a relação socialização
preconceito, este estudo permite-nos perceber a influência do contexto social, particularmente, das políticas públicas, como as de ação afirmativa e a Lei 10639/03. Os resultados do presente
estudo são derivados de uma amostra que esteve fortemente sob a influência dessas políticas, seja através da mídia, seja no contexto escolar, pois são crianças que nasceram na vigência
dessas iniciativas. Importante salientar que a mudança verificada na presente amostra, por si só, implica apenas uma precaução das crianças mais velhas a expressão declarada de
preconceito. O estudo apresenta algumas limitações, pois existem poucas pesquisas que trabalhem o tema. O preconceito racial em suas diversas formas configura-se em um grande
problema para a sociedade, de modo que investimentos em sua compreensão e combate são necessários.

Por fim, acreditamos que o desenvolvimento de pesquisas particularmente voltadas ao combate ao preconceito, sobretudo, analisando nos professores suas concepções sobre elas e suas
ações voltadas para esse propósito são necessárias.
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