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Introdução: Este trabalho é parte de uma pesquisa cujo objetivo é investigar se há
diferença no discurso midiático sobre jovens infratores de diferentes etnias. No
desenvolvimento dessa proposta, uma questão surgiu: como classificar a etnia de
pessoas a quem não se tem acesso direto? Ainda que teorias que pregavam uma
hierarquia de raças tenham sido desmentidas, o racismo é um fenômeno que continua
presente na sociedade atual. A orientação utilizada pelo IBGE e outras instituições é de
que a classificação racial deve, preferencialmente, utilizar o critério da autoavaliação.
Ainda assim, há evidências de concordância entre auto e heteroavaliações de raça. 
Objetivo: Esta pesquisa busca avaliar a concordância entre juízes sobre a raça de
jovens infratores a partir de imagens divulgadas na mídia. Desta forma, espera-se
conseguir uma medida mais precisa dessa variável.  Metodologia: Esta pesquisa é de
caráter quantitativo. 74 jovens infratores cujas fotos foram divulgadas em um jornal de
circulação local entre os períodos de 2008 a 2009 e 2018 a 2019 foram avaliados
quanto à raça por 4 juízes. As categorias de classificação de raça/etnia foram as
mesmas utilizadas pelo IBGE: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Não foi
definida um critério único do que representam essas categorias e os examinadores não
tiveram acesso às respostas uns dos outros, de forma a preservar as percepções de cada
um. A concordância entre juízes foi medida pelo teste Kappa de Fleiss.  Resultados: O
termo classificatório mais utilizado foi “pardo”, apontado 142 vezes, “preto” ficou em
2º lugar, com comparáveis 108 apontamentos. Em seguida, “branco” foi utilizado 35
vezes. A indicação “amarelo” foi utilizada 10 vezes, e a “indígena” apenas uma,
números pouco significativos para uma análise mais detalhada, mas esperados
considerando a proporção pequena destes termos em pesquisas censitárias. A análise
Kappa retornou um valor geral de 0,55 (p<0,01), considerado uma concordância
moderada. Indica que há certa concordância entre os juízes. Avaliando-se as categorias
individualmente, percebe-se que algumas provocam mais discordância que outras. Nas
indicações de “branco”, o valor kappa foi o mais alto em 0,68 (p<0,01). O termo
“preto” também teve um valor acima da média 0,62 (p<0,01). Já em “pardo”, o teste
retornou 0,48 (p<0,01). Este resultado dá indícios de que a noção intermediária de
“pardo” não é tão clara quanto os extremos “branco” e “preto”, sugerindo que o termo
não possui uma identificação muito precisa entre os juízes. Conclusão: A pesquisa
possibilitou a construção mais precisa da raça dos jovens avaliados, possibilitando uma
análise posterior mais fidedigna das relações raciais. De forma adicional, demonstrou a
fragilidade de noções compartilhadas de raça, que se demonstram altamente ambíguas
e dependentes das noções raciais de cada juiz.
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