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Resumo 

O objetivo deste estudo é verificar as diferenças produzidas por faces brancas e negras no 

tempo de resposta, acertos e vieses na identificação de armas e utensílios (ferramentas), 

em uma fase sem limite de tempo e em uma fase com limite de tempo de 500 milésimos 

de segundo. Além disso, busca-se saber se as diferenças acima citadas são influenciadas 

pelos primings de crime e de recuperação do criminoso e qual a posição dos participantes 

diante do racismo, da Desumanização e da atribuição de punição a partir da aplicação 

destes mesmos primings. Foi utilizada uma amostra de policias (N = 80) e uma de 

estudantes (N = 77) e os integrantes de ambas as amostras foram alocados aos grupos 

correspondentes a cada tipo de priming (de crime e recuperação do criminoso). Após a 

aplicação dos primings, exceto ao grupo controle, os participantes foram submetidos à 

tarefa de identificação/desidentificação de armas (Payne, 2001) e após esta tarefa, 

responderam ao questionário de punição, ao check list de Desumanização (Loughnan, 

Haslam & Kashima, 2009) e à escala de Racismo Moderno adaptada ao contexto 

brasileiro (Santos, Gouveia, Navas, Pimentel & Gusmão, 2006). Não foram encontrados 

efeitos dos primings (exceto na punição de prisão), mas diferenças entre as categorias 

com os policias levando mais tempo para perceber uma arma ou um utensílio, acertando 

mais armas e utensílios e cometendo mais vieses. Os policiais também aderiram mais a 

punições mais severas, desumanizaram mais e aderiram mais ao Racismo Moderno. 

Questões sobre priming, tarefas com e sem limite de tempo e sobre a replicação de 

estudos experimentais são discutidas. 

 

Palavras chave: racismo, automatismo, controle, processos duais, crime, desumanização, 

segurança pública. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

The objective of this study is to investigate the differences produced by white and black 

faces in response time, hits and biases in the identification of weapons and utensils (tools) 

in a phase with no time limit and a phase with a time limit of 500 thousandths second. In 

addition, we seek to know if the differences mentioned above are influenced by primings 

of crime and recovery of criminal and what the position of the participants on racism, 

Dehumanization and assignment of punishment from the application of these same 

primings. It was used a sample of cops (N = 80) and students (N = 77) and members of 

both samples were allocated to groups corresponding to each type of priming (the crime 

and the recovery of criminal). After applying the primings except for  the control group, 

participants underwent a task of  identification / disidentification  of weapons (Payne, 

2001) and after this task, responded to punishment questionnaire, the checklist of 

Dehumanization (Loughnan, Haslam & Kashima , 2009) and the Modern Racism scale 

adapted to the Brazilian context (Santos Gouveia, Navas, Pimentel & Guzman, 2006). No 

effects were found of primings (except in punishment of imprisonment), but differences 

among the categories with the cops taking longer to realize a weapon or a tool, hitting 

more weapons and utensils and committing more biases. Officers also adhered more to 

harsher punishments, dehumanized more and adhered more to the Modern Racism. 

Questions about priming, tasks with and without a time limit and  the replication of 

experimental studies are discussed. 

  

Keywords: racism, automatism, control, dual processes, dehumanization, public safety. 
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Apresentação 

De acordo com o Anuário de Segurança Pública (2013), o Brasil é o quinto país do 

mundo em investimento na segurança pública, gastando mais de 50 bilhões de reais a cada 

dois anos. Segundo Pacheco e Casciano (2013), é um dos maiores mercados do mundo 

em segurança privada, com o gasto de 35 bilhões de reais anuais. Não obstante, a 

violência continua a aumentar e o número de homicídios já ultrapassou os 49.000 

(Waiselfiz, 2013a) e quase 40.000 destas mortes foram por armas de fogo (Waiselfiz, 

2013b). A suspeita é que a continuidade desta violência, sem contar as agressões físicas, 

seja por conta do foco no seu fim e não nos meios de prevenção. Este foco na violência 

com um fim em si mesma faz com que a maioria dos gastos em segurança se dedique ao 

monitoramento e à repressão que é representada, em sua maioria, pela polícia militar 

(ANSP, 2013).  

Os fenômenos acima citados fomentam uma crença de insegurança pública 

difundida, sobretudo pelos meios de comunicação de que o país está em guerra e de que a 

violência está em todos os lugares (Santos, 2010).  Apesar desta perspectiva generalizada 

que costuma ludibriar até as mais críticas das pessoas, os dados demonstram que a 

violência no Brasil não é generalizada. Um dos exemplos que podem ser citados se refere 

à pior das violências, que é a morte.  

Atualmente, 65,8% das vítimas de agressão física são negras (Pesquisa nacional de 

domicílios, 2010). Das mais de 40.000 pessoas vítimas de homicídio no Brasil, 33.256 são 

negras, das quais 25.000 são assassinadas por armas de fogo (Waiselfiz, 2013b). Entre o 

total dos mortos por arma de fogo, a polícia é responsável por 3.000 das mortes 

registradas, que costumam ser categorizadas como “sem explicação aparente” (ANSP, 

2013).  

Paralelo a estas informações, sabe-se que em Avaré, 2012, um cabo da Polícia 

Militar atirou em um homem após confundir sua bíblia com uma arma. Também em São 

Paulo capital, 2010, um homem foi morto durante uma ação policial, pois um integrante 

do BOPE confundiu a sua furadeira com uma arma. Algo em comum entre estas pessoas é 

serem negras. Quando se sabe que do total de negros vitimados anualmente, 23,2% deles 

o são por policiais ou seguranças privados (Pnad, 2010) e que o crescimento da violência 

contra pessoas negras é inversamente proporcional ao da violência contra pessoas brancas 

(Waiselfiz, 2013a), é importante ter maior atenção.  
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Neste contexto, 55% da população brasileira é favorável a punições mais duras, 

23% é favorável à tortura, 46% é favorável à pena de morte e 50% acha justificável a 

violência policial para crimes violentos (CNI-IBOPE, 2011). A polícia, como parte da 

população, também compartilha destes pontos de vista sobre as medidas a serem aplicadas 

na segurança? Pessoas negras, serem a maioria das vítimas da violência, em geral, e a 

maioria das vítimas da ação policial, é simplesmente porque elas são a maioria, ou outros 

fatores subjazem boa parte destes casos de violência? Se subjazerem, os sujeitos se dão 

conta disso?  

Uma área que contribui para o entendimento dos processos cognitivos sob a 

influência de processos acima do nível da consciência é a teoria do automatismo e 

controle (Devine & Sharp, 2009). Esta teoria relata que muito do que é feito não é 

percebido conscientemente e que, de maneira geral, buscam-se formas mais simples de se 

resolver os problemas e de lidar com o mundo. Apesar de necessário e inevitável, este 

processo inconsciente e simplista de lidar com parte significativa do que está em volta 

pode ser a base para a manifestação de algumas formas de preconceito (Stangor, 2009).  

Sendo assim, muitos dos que agem com preconceito podem não ter propriedade de que 

atuam por meio dele e se notam que possuem uma hostilidade frente a um indivíduo ou 

grupo este pode racionalizar esta hostilidade sem que mesmo se dê conta (Bargh, 1994).  

É importante frisar que os processos de associação automática são decorrentes de 

um longo processo de relação de um alvo com determinados atributos, e assim que se 

entra em contato com este alvo, uma serie de relações começa a acontecer (Greewald & 

Banaji, 1995). Devine (1989, 2009) afirma que decorrente de uma longa associação entre 

pessoas negras e questões negativas, a consequência seria uma pior avaliação destas 

pessoas.  

Flauzina (2008) argumenta que um dos processos pós-abolição, que gera 

consequências até hoje, foi a associação entre pessoas negras e criminalidade 

desenvolvida, sobretudo, a partir das leis de vadiagem. A partir do fim do século XIX, 

uma série de realizações como folhetins, contos e mitos foram desenvolvidos e divulgados 

com o intuito de desqualificar pessoas negras no Brasil (Azevedo, 1988). Estes processos 

se sofisticaram ao longo do tempo, tendo como consequência uma forma mais sutil e 

cordial, porém não menos eficaz de exclusão (Telles, 2003). Se a teoria do automatismo 

afirma que muitas das associações são decorrentes de um longo processo de aprendizado, 

pode-se afirmar que o preconceito racial seja decorrente dos processos citados acima? 

Pode-se afirmar que o racismo se manifesta de maneira automática? Neste sentido, Um 
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trabalhador da segurança pública poderia agir a partir de tais associações profundas e 

automáticas que se reflitam, inclusive, na violência policial?  

Segundo Haslam (2006), uma das expressões do preconceito é a concepção dos 

indivíduos vítimas de hostilização como menos humanos. Este processo contribui para os 

que desumanizam justifiquem as suas atitudes injustas e violentas frente aos alvos do 

preconceito. Uma das formas mais intensas da desumanização é aquela que se manifesta 

no nível étnico. Como já foi demonstrado, a atribuição de traços menos humanos está 

relacionada com o racismo automático e com a consequente avaliação mais injusta e 

hostil do indivíduo alvo da desumanização (Goff, Eberhardt, Williams & Jackson, 2008). 

Como foi questionado acima: as associações automáticas são decorrentes de um 

longo processo de associação entre um alvo e um atributo. Pelo que se percebe, o racismo, 

possui um longo histórico de associação entre pessoas negras e atributos negativos e que, 

hoje, se manifesta de maneira sutil e profunda. Como fenômenos automáticos se 

manifestam de maneira sutil e profunda, o racismo possivelmente, não só tem bases nos 

processos de automatismo, como pode ter consequências que reflitam nos números da 

segurança pública.  

A atribuição de menos humanidade se manifesta em sua maior força, na esfera 

étnica e esta perspectiva justifica violências e injustiças, inclusive de modo automatizado.  

Seguindo toda esta linha de raciocínio, pode-se perguntar se a não atribuição de 

humanidade ao outro caminha junto ao racismo? Até que ponto ela também se reflete nas 

noções de justiça da polícia e no resto de uma população, a qual quase metade dela é 

favorável à pena de morte? 

Para muitas pessoas, a violência que vitimiza indivíduos negros no país não é 

simplesmente aleatória ou uma consequência da pobreza. Muito antes de importantes 

fontes de dados como o Mapa da violência e o Anuário de Segurança Pública, grupos 

ligados ao movimento negro, há muitos anos, vem discutindo sobre as admoestações 

vividas por este grupo. O resultado da organização destes militantes, com o objetivo de 

reverter esta realidade, vai desde campanhas com foco na violência e segurança a 

mudanças na lei como a retirada dos autos de resistência. Outra forma em prol a ação e da 

discussão sofisticada sobre os meios de combate ao racismo, é a produção de 

conhecimento.  

Neste sentido, o objetivo deste estudo é investigar o quanto contextos de crime 

contribuem para que policiais e estudantes percebam armas precedidas por faces negras e 
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o quanto os participantes deste estudo aderem ao Racismo Moderno, à Desumanização e a 

diferentes níveis de punição. 
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2. Contextos de crime na identificação de armas, na aplicação de punição, na 

Desumanização e Racismo 

 Neste capítulo serão discutidos os conceitos de racismo, de automatismo e 

controle e da desumanização, com o intuito de investigar a influência dos contextos de 

crime na manifestação destes fenômenos. 

 

       2.1. Racismo 

Como costuma ser demonstrado, casos de injustiça no Brasil sofrem influência do 

preconceito (Waiselfiz, 2013a, 2013b; Pnad, 2010). Em um trabalho fundamental sobre o 

preconceito, Allport (1954/1979) o define como uma atitude de prevenção ou hostilidade 

a uma pessoa que pertence a um determinado grupo, simplesmente por ele fazer parte 

deste grupo. De acordo com Fishbein (2004), esta atitude possuiria três bases 

genético/evolucionárias que seriam uma aptidão para a inclusão – uma preferência pelos 

parentes, o que promoveria a subsistência do grupo –, a tendência à criação de sistemas de 

autoridade – a aceitação de validade do que as autoridades nos dizem e a internalização 

dessas informações – e a hostilidade intergupal – que viria da necessidade de proteção dos 

membros do grupo, do controle dos suprimentos e da manutenção de coesão. É importante 

assinalar que ainda que o preconceito possua bases genético/evolucionárias, a sua 

construção contra um determinado alvo é decorrente do aprendizado social (Stangor, 

2009). 

O racismo, apesar de também se caracterizar por uma atitude discriminatória e 

hostil contra membros de outros grupos (Allport, 1954/1979), possui mais algumas 

características que vão um pouco além da perspectiva do preconceito (Zárate, 2009). O 

racismo seria uma forma particular de preconceito que, além da adesão a atitudes 

positivas e negativas de julgamentos ou sentimentos sobre uma pessoa e sobre o grupo o 

qual ela faz parte, é acrescido de mais três construtos: 1) a classificação de raças a partir 

de fatores biológicos; 2) a premissa da superioridade de uma raça sobre a outra; e 3) a 

racionalização de práticas institucionais e culturais que formalizam a dominação de um 

grupo racial sobre outro (Jones, 1979). Este fenômeno se caracteriza por um processo de 

hierarquização, exclusão e discriminação de um indivíduo ou toda uma categoria social 

que é definida como diferente, com base em uma marca externa que é resignificada em 

termos de uma marca cultural que define padrões de comportamento (Lima & Vala, 

2004a). 
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Na psicologia social há uma preocupação em entender quais os processos que 

contribuem na manifestação do racismo, dos quais alguns dialogam com a definição 

citada acima. A categorização, como um desses processos, se caracteriza pela alocação de 

indivíduos em categorias sociais, a partir de atributos como características físicas, status 

social, ou qualquer outra informação que se torne acessível à mente quando se percebe o 

indivíduo alvo (Fiske & Neuberg, 1990). Este fenômeno tende a desprezar atributos 

particulares do indivíduo alvo, ocorrendo com base no conhecimento que o percebedor 

adquire ao longo do processo de socialização e que o leva a fazer associações quase 

automáticas que potencializam reações estereotipadas (Macrae & Bodenhausen, 2001). 

Para que se ocorra a categorização e a alocação dos indivíduos alvos em categorias 

sociais é necessário ter a noção da existência de grupos e uma identificação com algum 

desses grupos, uma perspectiva avaliativa decorrente dessa identificação e um 

investimento emocional, tanto na identificação quanto na avaliação do próprio grupo 

(Tajfel, 1982). Estas habilidades possibilitariam o indivíduo a desenvolver percepções de 

diferença entre os grupos, o que seria suficiente para produzir preconceitos, ao tempo em 

que contribui para a formação de uma identidade social. 

O processo de categorização (Fiske & Neuberg, 1990), que se constitui tanto a 

partir da identificação com um grupo, quanto a partir de uma diferenciação com os demais 

grupos, gera uma perspectiva avaliativa (Tajfel, 1982), que, por sua vez, é capaz de 

produzir novas consequências. Alguns indivíduos que possuem características que 

especificam a categoria a qual pertence (a exemplo da cor da pele), costumam ser alvo de 

inferências que sugerem a estabilidade e inevitabilidade de alguns padrões de conduta 

(Haslam, Bastian, Bain & Kashima, 2006). Isto poderia levar ao surgimento da crença de 

que determinados grupos humanos são percebidos como detentores de características 

imutáveis, quase naturais, denominadas de crenças essencialistas (Haslam, Bastian & 

Bissett, 2004).   

A categorização e alocação de indivíduos em grupos, não apenas favorece a 

diferenciação e a avaliação intergrupal e gera crenças essencialistas sobre os indivíduos 

alvo (Haslam, Bastian & Bissett, 2004), como também podem sustentar justificativas com 

o intuito de manter o status quo e de racionalizar ações discriminatórias (Crandall, Bahns, 

Warner & Schaller, 2011;  Jost & Hunyaday, 2002). 

Neste sentido, Zárate (2009) sugere que o indivíduo racista categorizaria uma 

pessoa como um membro de uma determinada categoria social (negro), o perceberia como 

pertencente a um grupo distinto do seu, que poderia levá-lo a fazer avaliações sobre o seu 
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comportamento a partir de crenças que o ajudam a ver tal indivíduo detentor de 

características imutáveis, o que justificaria uma determinada condição social a partir desta 

percepção. 

No que tange aos métodos de estudo do racismo, a psicologia social passou por 

modificações decorrentes dos fenômenos sociais que acompanharam o passar da história, 

resultando em três momentos distintos, denominados na literatura de as três ondas 

(Dovidio, 2001). A primeira onda se passa na década de vinte, na qual os psicólogos 

sociais concebem que a mais importante e problemática das diferenças intergrupais são as 

diferenças raciais e neste período, em que a hostilidade contra negros era altamente 

aceitável, parecia refletir o “óbvio” que era a superioridade dos brancos (Duckitt, 1992). 

As formas de estudo se caracterizam por métodos mais diretos, pois não havia grande 

preocupação em evitar ser racista. 

Em um estudo realizado por Katz e Braly (1933), foi requerido de estudantes 

universitários que demonstrassem o seu nível de preferência sobre dez etnias, indicando 

as características que melhor descreveriam cada grupo. Os estudantes foram alocados a 

dois grupos, um que respondiam aos graus de preferência e às características de forma 

direta (com perguntas feitas aos participantes do que eles achavam das etnias listadas no 

estudo) e um outro que responderia de modo indireto  (respondendo às mesmas questões, 

sendo que era pedido para que os participantes expressassem o que membros de seu grupo 

achavam sobre as etnias citadas). Os resultados demonstraram que apesar da expressão 

direta e indireta do preconceito contra negros possuir alguma diferença, esta era muito 

pequena, sendo a preferência pela categoria “negro” mais baixa quando comparada com 

outras, como ingleses, japoneses, alemães, etc. Além disso, atribuições de características 

como preguiçoso, supersticioso, musical, etc. eram referidas em níveis significativos a 

indivíduos negros. 

A partir da primeira metade do século XX, alguns cientistas já veem com 

ceticismo a perspectiva de raça e as concepções comportamentais, morais e psicológicas a 

ela relacionadas (Smedley & Smedley, 2011). As acepções sobre raça não encontram 

suporte empírico por parte da ciência e os estudos sobre raça são desmoralizados após a 

queda do nazismo, na Segunda Guerra.  Entre as décadas de 50 e 60, houve um grande 

número de mudanças políticas e sociais que culminaram na declaração dos direitos 

humanos, em 1948, na condenação às classificações raciais e na luta pelos direitos civis 

nos Estados Unidos (Lima & Vala, 2004a). Estas mudanças provocaram um contexto no 

qual não era mais aceitável a expressão do racismo, levando ao desenvolvimento de 
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formas mais sutis do mesmo (Zárate, 2009). A modificação do contexto requereu uma 

nova forma de se estudar a expressão do racismo, conduzindo à segunda onda de estudos 

na psicologia social (Dovidio, 2001). 

O racismo simbólico (McConahay & Hough, 1976), um dos conceitos 

desenvolvidos neste período, se caracteriza por um sentimento de violação dos valores e 

comportamentos tradicionais dos brancos e pela crença de reivindicações ilegítimas que 

acabam ameaçando o status quo. Esta forma de racismo seria uma expressão das velhas 

formas de preconceito, porém com uma mudança atitudinal – asserções abstratas sobre os 

negros, a respeito de como eles deveriam agir e sobre o que eles mereceriam – e uma 

comportamental – uma série de ações que são justificadas a partir de uma base não racial, 

mas que matem o status quo racista (McConahay & Hough, 1976; Kinder & Sears, 1981) 

Para os racistas simbólicos, os negros estariam violando os princípios individualistas 

tradicionais da ética protestante, construindo um individualismo negro (Sears & Henry, 

2003). Este individualismo negro seria decorrente da crença de que a ascensão dos negros 

não traria o fim do individualismo, mas produziria um individualismo particular, 

embebido dos pontos de vista e comportamentos da população negra, gerando um 

sentimento de ameaça muito mais decorrente da possibilidade de mudanças dos valores e 

tradições do que da possibilidade de ascensão econômica dos negros (Sears & Henry, 

2003). 

O surgimento do racismo moderno foi uma decorrência das mudanças culturais 

após as lutas dos direitos, o que contribuiu para que atitudes explícitas de racismo se 

tornassem menos aceitáveis, fazendo com que a expressão deste passasse a se manifestar 

de maneira mais velada (Olson, 2009).  O racismo moderno concerne às perspectivas de 

que o racismo é algo do passado, de que os negros estão ocupando rapidamente espaços 

que não merecem, decorrentes de políticas de facilitação injustas que, por sua vez, tiram o 

mérito do que é conquistado (McConahay, Hardee & Batts 1981). Com o intuito de medir 

este fenômeno McConahay (1986), criou a Escala de Racismo Moderno a partir de um 

estudo no qual os participantes respondiam itens de racismo aberto (old fashioned racism) 

e itens de racismo moderno (com expressões mais sutis de racismo).  Os resultados deste 

estudo demonstraram que ao passo que os participantes apresentaram baixos escores na 

escala de racismo aberto, os itens da escala de racismo moderno se mostraram altamente 

sensíveis à expressão do racismo (McConahay et. al, 1981). Este estudo foi uma das 

demonstrações de que o racismo nos Estados Unidos não havia sumido, mas que tinha 

adquirido uma nova forma de se expressar. De todo modo, tanto o racismo simbólico 
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quanto o racismo moderno refletem a crença de que os negros estariam recebendo mais do 

que merecem (Lima & Vala, 2004a). 

O racismo aversivo é uma forma de racismo que se caracteriza por uma 

perspectiva amistosa e igualitária, consciente, para com os negros, sendo que no nível 

implícito, ele suporta ideias hierárquicas e preconceituosas (Dovidio, 2001). O racista 

aversivo não costuma se definir como alguém que compartilha de perspectivas 

preconceituosas, mas quando se encontra em uma situação em que não está sob a pressão 

para não parecer preconceituoso, o seu racismo se expressa de uma maneira racionalizada 

sem necessariamente se referir aos negros, mas a questões referentes ás suas necessidades 

(Pearson, Dovidio & Gaertner, 2009). Dovidio e Gaertner (2000) realizaram um estudo 

com o objetivo de saber o quanto o racismo aversivo contribuiria na seleção de estudantes 

negros de uma faculdade americana entre os anos de 1989 e 1999. Quando as 

qualificações dos estudantes negros eram claramente estabelecidas, tanto quanto as dos 

brancos, os estudantes negros eram selecionados quase igualmente, mas quando as 

qualificações de ambas as categorias de candidatos não eram muito definidas ou 

ambíguas, os estudantes brancos eram selecionados mais vezes. Apesar de o racismo 

aversivo se manifestar de maneira sutil, as suas consequências costumam ser concretas, 

com a manutenção de menores oportunidades (Dovidio, 2001). 

O estudo do preconceito sutil e flagrante (Pettigrew & Meertens, 1995), surgiu do 

interesse em verificar a expressão do preconceito contra os imigrantes e membros de 

grupos minoritários no contexto europeu. O preconceito flagrante é descrito como quente, 

próximo e direto, enquanto que o preconceito sutil é descrito como frio, distante e 

indireto. Assim como ocorre com as demais formas de preconceito estudadas na 

atualidade, o preconceito sutil é mais aceitável socialmente. O estudo destas duas formas 

de preconceito teve como resultado uma escala com itens de “ameaça/rejeição”, 

“aproximação” (referentes ao preconceito flagrante) e itens de “valores tradicionais”, 

“diferenças culturais” e “emoções positivas” (referentes ao racismo sutil) (Pettigrew & 

Meertens, 1995). Quanto maiores os escores nesta escala, maior a correlação com 

conservadorismo, com o orgulho nacional, com o desrespeito a membros do exogrupo e 

menor a correlação com o grau de educação. Um outro ponto importante a esse respeito é 

que apenas os conservadores políticos demonstram altos escores de preconceito flagrante, 

ao passo que tanto conservadores quanto liberais tem escores semelhantes de preconceito 

sutil. 



22 
 

 
 

O racismo ambivalente tem como marca o conflito de sentimentos, por parte dos 

americanos brancos, com relação à população negra americana (Katz & Hass, 1986). 

Parte destes sentimentos conflitantes pode ser consequente da percepção dos indivíduos 

negros como desviantes – por possuírem comportamentos e características físicas fora do 

padrão – e, ao mesmo tempo, o entendimento de que estes indivíduos usufruem de uma 

condição de desvantagem social e econômica. Segundo a perspectiva do racismo 

ambivalente, a ideia de desvio causaria sentimentos anti negros, enquanto que a 

desvantagem percebida seria responsável por gerar sentimentos de simpatia. Assim como 

no racismo moderno, a perspectiva da ética protestante parece sustentar ou reforçar 

sentimentos anti negros. Por outro lado, pontos de vista mais voltados para o humanismo 

e igualitarismo se mostram como base dos sentimentos de simpatia aos indivíduos negros 

(Katz & Hass, 1986). Uma semelhança entre o racismo ambivalente e o aversivo é que em 

ambas as formas, o racista busca manter uma imagem pública não preconceituosa (Lima e 

Vala, 2004a). 

Os estudos em psicologia social voltados para o fenômeno do preconceito são, em 

sua maioria, norte americanos e não se pode esquecer que as circunstâncias sociais e 

eventos históricos interferem na maneira como o racismo se manifesta em diferentes 

culturas (Duckitt, 1992). Apesar de a expressão do racismo no Brasil guardar alguma 

semelhança com as formas de racismo estudadas pela segunda onda da psicologia social 

(Dovidio, 2001), ele é marcado por fatos históricos que a torna particular. 

No Brasil, apesar de o eugenismo tradicional – que pregava a superioridade branca 

e a exclusão das demais categorias raciais – ser defendido por alguns intelectuais e não ser 

relacionado à intolerância até a década de quarenta, este não era o único meio utilizado 

com o intuito de lidar com um país com uma população negra expressiva (ver Diwan, 

2010, para uma revisão mais profunda). A forma de os colonizadores ibéricos lidarem 

com categorias não brancas, designando escravizados negros para desempenhar diversos 

papeis, constituindo proles com mulheres negras e indígenas no processo da colonização 

de exploração e a consequente mistura de aspectos culturais abriram espaço para uma 

maneira de lidar com outros grupos raciais de uma maneira distinta quando comparada 

com os colonizadores ingleses (ver Smedley & Smedley, 2011, para uma revisão). 

O contexto gerado por estes acontecimentos tornou a perspectiva da miscigenação 

plausível para “resolver” o problema da maioria negra na população brasileira, o que 

ganhou força após a escravização, dando origem ao processo do branqueamento (Telles, 

2003). Este processo se caracterizava pela entrada massiva de europeus no Brasil com o 
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intuito de que estes se relacionassem com pessoas negras que teriam rebentos mais claros, 

que se relacionariam com outros brancos, que teriam rebentos ainda mais claros, até 

embranquecer toda a população brasileira (Azevedo, 1989). Apesar de este projeto ter 

sido colocado em prática, o seu objetivo final não foi alcançado (ver Azevedo, 1989 para 

uma revisão mais profunda), porém a perspectiva da miscigenação não só passou a ser 

assimilada, como bem vista por parte significativa da população (Telles, 2003).   

Estes fenômenos foram base para uma expressão do racismo conhecida como 

racismo cordial (Rodrigues, 1995), que se caracteriza por atitudes e comportamentos 

discriminatórios contra indivíduos não brancos, camuflados por uma polidez presente nas 

relações interpessoais, que se manifestam por meios de ditos populares, brincadeiras e 

piadas de cunho racial (Lima & Vala, 2004a). Neste contexto, pelo fato de não ser visto 

como um problema do brasileiro, muitas pessoas tendem a não se sentirem 

individualmente responsabilizadas pelo racismo, pois não se consideram racistas 

(Camino, Silva, Machado & Pereira, 2000). Partindo do princípio de que no Brasil todos 

são miscigenados, esta forma de preconceito prega que não há racismo, pois todos os 

brasileiros teriam origens raciais comuns (Telles, 2003).  

O racismo acaba sendo responsável por uma série de efeitos negativos e entre eles 

estão uma menor atribuição de sucesso a pessoas negras (Lima & Vala, 2004b), uma 

maior culpabilidade penal (Adorno, 1996), priorização de pessoas negras em abordagens 

policias (Barros, 2008), acesso mais restrito aos serviços médicos (Kalckmann, Santos, 

Batista & Cruz, 2007), pior atendimento de saúde e diagnósticos menos completos 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2013), maiores taxas de mortalidade 

(Waiselfiz, 2013a), etc. 

De todo modo, pode-se suspeitar que o fenômeno do racismo aconteça sempre de 

maneira consciente? O fato de o racismo no Brasil se expressar de maneira velada 

significa que quem o manifesta o faz deliberadamente? Uma contribuição para parte 

destas respostas pode estar presente nos métodos referentes à terceira onda de estudos em 

Psicologia Social (Dovidio, 2001): o automatismo e controle. 

 

2.2  Automatismo e controle 

 Donders (1969) demonstrou em um estudo que era possível visualizar fenômenos 

de difícil acesso à consciência calculando o tempo entre a apresentação do estímulo e o 

tempo de resposta. A partir dos experimentos realizados neste estudo, foi possível 

perceber que se leva menos tempo para perceber uma relação quando esta faz parte de um 
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esquema já concebido pelo indivíduo, ao passo que a percepção de uma relação fora do 

esquema deste indivíduo requeria mais tempo. Shiffrin e Schineider (1977) conseguiram 

demonstrar que o processo da informação pode ser dividido em um modo que requereria 

atenção – com capacidade limitada e iniciado intencionalmente – e em outro que 

requereria pouca atenção – com capacidade ilimitada e de difícil supressão por parte do 

indivíduo. 

Estes resultados contribuíram para que o desenvolvimento da teoria dos processos 

duais, que parte, basicamente, do principio de que os seres humanos possuem dois tipos 

de sistemas de processamento de informação. O sistema 1 é descrito como uma forma de 

cognição universal compartilhada entre seres humanos e animais, que possui expressões 

instintivas e sua maneira de processar informação possui relação com o aprendizado 

associativo das redes neurais (Evans, 2003). O sistema 2 é altamente desenvolvido nos 

seres humanos, é lento, sequencial e apesar de sua capacidade limitada de operação, está 

ligado ao pensamento abstrato e hipotético (Evans, 2003). 

O surgimento e o aperfeiçoamento do primeiro sistema possui uma história 

evolucionária na qual a orientação e a atenção rápidas se desenvolveram da necessidade 

de lidar com ameaças inesperadas e significativas ou com oportunidades mais repentinas e 

promissoras que aumentavam as chances de sobrevivência (Khaneman, 2012). O segundo 

sistema evoluiu mais recentemente e refere-se à região pré-frontal do cérebro, região mais 

desenvolvida entre seres humanos, e seu desenvolvimento data de 50 mil anos atrás – 

segundo evidências encontradas deste período que refletem a aquisição de poder de 

planejamento, linguagem, produção de arte e ferramentas (Mithen, 2002). 

Smith e DeCoster (2000), em um trabalho que buscava sistematizar uma tradição 

de estudos sobre estas duas formas de cognição, proporam um modelo de processo dual 

caracterizado pelos processos baseados em regras (ruled-based process) e pelos processos 

baseados em associação (associative-based process). O primeiro deles seria consequente 

de um longo período de aprendizado a respeito de um objeto, o que levaria a uma 

evocação associativa entre um objeto e determinados atributos e que ocorreria de maneira 

rápida, sem esforço e sem que o indivíduo tivesse consciência deste. O segundo processo 

requereria esforço e a evocação intencional, explícita e simbolicamente representada a 

respeito de um dado objeto. Apesar deste processo requerer tanto da memória associativa 

quanto da memória serial, ele costuma ser lento e analítico. Em um resumo teórico 

proposto pelos autores, o processo associativo focaria nas similaridades e contiguidades, 

necessitaria de muitas experiências, ocorreria de maneira automática e o sujeito teria 
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propriedade apenas do resultado do processo. O processo baseado em regras, por sua vez, 

se estruturaria através da lógica e da linguagem, seria aprendido a partir de poucas 

experiências, ocorreria de forma não obrigatória e com total noção por parte do sujeito. 

Apesar do modelo de processos duais de Smith e DeCoster (2000) levar em 

consideração a utilização da memória associativa e serial por parte do sistema 2, uma 

revisão feita por Evans (2008) trabalha uma perspectiva mais complexa dos processos 

duais, na qual o conteúdo referente ao objeto do julgamento pode ser pouco lógico, 

requerer pouco esforço, ser menos analítico e acabar desencadeando uma série de 

raciocínios e comportamentos conscientes que requerem mais esforço e análise. De 

acordo com esta perspectiva, processos inconscientes poderiam controlar julgamentos e 

ações, enquanto que os processos conscientes seriam usados para justificar e manter estes 

julgamentos e ações.   

Para Evans (2008), os estudos de processo da informação aplicados às relações 

sociais discutidos por Bargh (1994) refletem esta complexidade subjacente aos processos 

duais. Segundo estes estudos, as pessoas podem não estar a par de muitos estímulos, pois 

estes podem ser subliminares, levando-as a não terem noção do que influencia os seus 

estados subjetivos e, por sua vez, serem incapazes de interpretarem o fenômeno.  Em 

alguns casos, mesmo que as pessoas tenham condição de reconhecer o estímulo e estimar 

a sua valência, uma serie de atitudes e comportamentos podem ser disparados fora do 

controle desses indivíduos. Entretanto, ao reconhecer que o estimulo influencia certas 

atitudes e comportamentos, ao notar os efeitos negativos de categorizações estereotipadas 

e reconhecendo-se um esforço em suprimir a continuidade de tais efeitos, é possível que 

haja controle sobre os automatismos.  

Sem descartar a complexidade dos fenômenos concernentes aos processos duais, 

os estudiosos utilizam expressões como “sistema 1 e sistema 2”, “implícito e explícito”, 

para estabelecer um contraste entre um processo que ocorre de maneira mais rápida e 

outro de maneira mais lenta, um que processa informação de maneira associativa e outro 

mais criterioso, etc. (Carlson, 2010). Neste contexto mais amplo, Evans (2008) afirma que 

os processos duais possuem ramificações relativas à consciência (controlado x 

automático, rápido x devagar, baixo esforço x alto esforço, etc.) à evolução (antigo x 

recente, não verbal x relacionado com a linguagem, cognição modular x de inteligência 

fluida, etc.) à funcionalidade (específica x geral, pragmática x lógica, paralela x 

sequencial, etc) e às diferenças individuais (independente da inteligência geral x 
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dependente da inteligência geral, independente da memória de trabalho x dependente da 

memória de trabalho).     

Na psicologia social, os aspectos referentes às expressões implícitas e explícitas do 

processamento de informação vêm a ser conhecidos como automatismo e controle 

(Jacoby, 1991) e desde a década de oitenta vem se desenvolvendo significativamente e 

demonstrando considerável fidedignidade e validade (Olson, 2009).  

De maneira geral, o controle ocorreria de forma consciente, deliberada e sendo 

menos comum – pelo menos a maioria das vezes – ao passo que o automatismo ocorreria 

através de processos mentais espontâneos, de maneira inconsciente e não intencional, 

sendo encontrado com maior frequência entre os indivíduos e possuindo maior relação 

com aspectos de preconceito (Devine, 2009). O primeiro tende a ser analítico e faz uso de 

características específicas do alvo no momento da categorização, enquanto que o segundo 

é decorrente do acumulo de conhecimento, durante um longo período de experiências, e 

se manifesta de maneira rápida quando se está em um determinado contexto ou frente a 

um determinado alvo. Uma vez ativada, a cognição automática, torna-se difícil de 

suprimir, gerando facilitações que contribuem para avaliações, julgamentos e decisões 

tendenciosas. A cognição automática teria como base, principalmente, experiências 

passadas e mediaria pensamentos, sentimentos ou ações boas e ruins em relação a um 

determinado ente social, fazendo com que aspectos referentes a autoestima, às atitudes, os 

estereótipos, etc. se manifestem de maneira pouco acessível à consciência (Banaji & 

Greewald, 1995). 

Uma das ferramentas usadas nos estudos sobre automatismo e controle é o 

priming, que é apresentado antes do objeto alvo com o qual se espera que aconteça uma 

associação (Khaneman, 2012). Se, por exemplo, o participante da pesquisa em questão 

possuir uma atitude em relação a um dado objeto e se for apresentado alguma expressão 

ou imagem culturalmente relacionada a esse objeto, é possível que este participante 

perceba tal objeto mais rápido ou o avalie mais intensamente (Bargh, 1996; Olson, 2009). 

De qualquer maneira, o participante também pode ser capaz de controlar o efeito do 

priming e não agir de maneira estereotipada (Bodenhausen, Todd & Richeson, 2009), 

além de alguns primings serem capazes de causar uma associação que diminua a 

expressão dos estereótipos (Stewart, Latu, Branscombe & Denney, 2010). 

Em alguns estudos, a apresentação do priming é por um breve período de tempo, 

normalmente entre 150 e 300 milésimos de segundo, em uma tela de computador, e este 

mesmo priming é seguido por um objeto alvo que seria uma palavra com uma conotação 
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positiva ou negativa – como terrível ou maravilhoso – ou algum tipo de imagem com 

alguma conotação neutra ou negativa – como uma arma ou um objeto – (Wentura & 

Degner, 2010). Nos estudos que utilizam este procedimento, o participante da pesquisa 

precisa responder o mais rápido possível após a apresentação do priming e se leva em 

consideração o tempo de resposta seguido da sua apresentação, juntamente com a sua 

associação. Citando um exemplo, nos estudos em psicologia social dedicados à expressão 

do preconceito, quanto mais rápida a associação entre uma categoria alvo de preconceitos 

com alguma expressão ou imagem culturalmente negativa, supostamente, maior seria o 

preconceito. 

Outra forma de se utilizar o priming é permitir ao participante o acesso a 

determinada informação antes que ele responda às questões de interesse da pesquisa, com 

o intuito de que as respostas venham a sofrer alguma influência das atitudes suscitadas 

por tal informação (Rattan, Levine, Dweck & Aberhardt, 2012). Ou seja, se o pesquisador 

deseja saber qual a postura diante dos meios de punição, levando em consideração o 

racismo, poderá ser exposta ao participante uma história de crime na qual o protagonista 

será branco ou negro antes de ele responder às questões de punição. O que se espera é que 

haja diferenças de resposta entre quem foi informado que o protagonista da história foi 

branco e quem foi informado que o protagonista da história era negro. 

Trabalhos utilizando o método de submissão ao priming voltados à questão racial 

demonstraram que as pessoas acreditam que negros são mais “merecedores” à condenação 

de pena de morte (Eberhardt, Davies, Purdie-Vaughus & Johnson, 2006) e a sentenças 

legais mais longas (Blair, Judd e Chapleau, 2004) quando são comparadas com pessoas 

brancas. Usando o IAT, Lima, Machado, Ávila, Lima e Vala (2004) chegaram à conclusão 

de que quando submetidos ao priming da competitividade (texto que defendia a ideia que 

cada um deveria buscar pelo que é seu), os participantes da pesquisa demonstraram maior 

preconceito automático contra negros do que contra brancos. 

Outros meios utilizados para o estudo do automatismo e controle são a sobrecarga 

de memória (Blair, Judd & Fallman, 2004) e o IAT (Greewald, McGhee, e Schwartz, 

1998). Na sobrecarga de memória, é requerido que o participante desempenhe uma dada 

tarefa, enquanto responde às questões de interesse do pesquisador. Segundo este método, 

as atitudes automáticas são ativadas no momento da sobrecarga, pois o participante teria 

menos controle de suas faculdades cognitivas (Greene, Morelli, Lowenberg, Nystrom & 

Cohen, 2008; Usoof-Thowfeek, Janoff-Bulman & Tavernini, 2011). O IAT também 

trabalha com tempo de resposta e associações presentes na memória, mas, de modo 
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diferente das outras medidas que utilizam priming, ele força os participantes a 

classificarem quatro categorias de estímulos usando apenas duas opções de respostas – 

estímulos positivos x estímulos negativos e a associação com os alvos (Olson, 2009). 

Inicialmente o participante da pesquisa associa palavras positivas com um determinado 

alvo e, posteriormente, associa palavras negativas com outro alvo. Na segunda parte do 

estudo, ocorre o procedimento contrário (ver Teige-Mocigemba, Klauer & Sherman, 

2010, para uma revisão). De todo modo, estes dois meios não serão utilizados neste 

trabalho, portanto não serão alvos de uma descrição mais aprofundada. 

Nos estudos do fenômeno do automatismo e controle conduzidos até a segunda 

metade da década de 1980, para se ter uma estimativa do automatismo, utilizava-se um 

tipo específico de medida, enquanto que para a mensuração do controle era utilizado outro 

tipo de medida que não se relacionava com a do automatismo (Jacoby, 1991). Além disso, 

se utilizassem uma mesma medida, quando queriam estimar o controle, submetiam os 

participantes a uma condição cujo tempo para resposta seria generoso e a uma condição 

com tempo mais restrito para estimar o automatismo (Devine, 1989). Os problemas 

relacionados a estes métodos se referem ao fato de tratar o automatismo e controle como 

processos puros, acreditando-se que diferentes métodos não interfeririam nos resultados 

(Jacoby, 1991) e que os seus efeitos eram independentes (Devine & Sharp, 2009). 

Para lidar com esse problema, Jacoby (1991) desenvolveu o procedimento do 

processo dissociativo, partindo do princípio de que os vieses automático e controlado não 

são literalmente excludentes um do outro, mas sim que um pode ser soberano ao outro, 

dependendo da condição a qual o indivíduo esteja submetido. Este procedimento consiste 

em uma equação algorítmica que para estimar o efeito do viés automático se utiliza tanto 

os valores da fase automática quanto controlada da pesquisa, embora sejam enfatizados os 

dados automáticos. Para estimar o controle, usa-se o mesmo procedimento, embora na 

direção contrária. 

O procedimento acima citado foi criado para lidar com os estudos de automatismo 

e controle, utilizando a sobrecarga de memória, mas Payne (2001, 2009) adaptou este 

procedimento para o paradigma da inescapabilidade (método que submete os participantes 

a responderem a um estímulo percebido em até 800 ms), no intuito de utilizá-lo no seu 

instrumento de identificação/desidentificação de armas. 

Este instrumento busca analisar a expressão dos estereótipos na identificação de 

armas a partir de relações congruentes (estereotípicas) e incongruentes 

(contraesterotípicas), tanto no tempo de resposta quanto na acurácia. Levando em 
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consideração o tempo, as respostas congruentes ocorreriam quando os participantes 

percebessem uma arma em um menor período de tempo quando esta fosse precedida por 

uma face negra e com um maior período quando esta arma fosse precedida de uma face 

branca; as respostas incongruentes ocorreriam de modo contrário. Em se tratando da 

acurácia, as respostas congruentes ocorreriam quando os respondentes obtivessem um 

maior número de acertos quando uma arma fosse precedida por uma face negra ou quando 

um utensílio (uma ferramenta ou outro objeto neutro) fosse precedido por uma face 

branca e as respostas incongruentes ocorreriam de modo contrário.  Na fase controlada, o 

participante teria tempo ilimitado para responder à tarefa e na fase automática o limite de 

tempo seria inferior a 500 milésimos de segundo. 

Na fase acima citada, as análises dos tempos de resposta e de acuraria se 

mantiveram como em outros estudos (Devine, 1989; Fazio & Dunton, 1997).  No caso 

específico dos vieses, a adaptação de Payne (2001, 2009) utiliza os resultados referentes 

apenas aos acertos das fases com e sem limite de tempo.   

A partir do processo dissociativo, os dados congruentes seriam obtidos a partir da 

soma da probabilidade de o participante acertar quando perceber uma arma – C – com a 

probabilidade de uma associação automática com uma arma, quando a probabilidade de 

acerto falha – A(1 – C). Sendo assim, a equação dos dados congruentes é escrita da 

seguinte forma: Congruente = C + A(1 – C). 

Os dados incongruentes levam em consideração apenas a probabilidade da 

associação automática com uma arma, quando a probabilidade de acerto falha. Ou seja, 

confundir um objeto neutro com uma arma: Incongruente = A(1 – C).  

Neste caso, a equação do controle seria: C = Congruente – Incongruente. A 

equação da estimativa do viés automático, utilizando o resultado da estimativa do 

controle, chega à seguinte equação: A = Incongruente/(1 – C). 

A partir do processo dissociativo desenvolvido por Payne (2001) o ajuste 

(controle) (C) se refere aos resultados cujo sucesso foi decorrente da intenção do 

participante, enquanto que o viés (A) é relativo aos resultados decorrentes da influência 

da “raça” da face. Ou seja, o controle (C) ocorreria quando o participante acertasse uma 

arma ou um utensílio independente da face que os precedessem fosse branca ou negra, 

enquanto que o viés (A) ocorreria quando o participante confundisse um utensílio com 

uma arma, quando este fosse precedido por uma face negra e uma arma com um utensílio 

quando fosse precedido por uma face branca. 

Partindo desta perspectiva, Payne (2001), realizou uma pesquisa utilizando o 
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paradigma da identificação/desidentificação de armas, cujos resultados mostraram que 

quando precedidos de uma face de uma pessoa negra, os participantes percebiam mais 

rapidamente uma arma e mais tarde um utensílio, enquanto que este fenômeno acontecia 

de modo contrário se a imagem da face de uma pessoa branca precedia estes mesmos 

objetos. Na acurácia, os participantes acertavam um maior número de armas e um menor 

número de utensílios quando estes eram precedidos por uma face negra, enquanto que o 

contrário acontecia quando estes mesmos objetos eram precedidos por uma face branca. 

Quando foi utilizado o procedimento do processo dissociativo (PDP), o resultado foi que 

no viés automático (A), a maioria das vezes, os participantes confundiam um utensílio 

com uma arma quando era precedido por uma face negra, em comparação à face branca. 

Já no ajuste – ou controle –  (C), os participantes conseguiam diferenciar apropriadamente 

armas de objetos, fossem eles precedidos por faces negras ou brancas. 

 Depois deste estudo, outras pesquisas foram desenvolvidas baseadas nesse 

paradigma, que ficou conhecido como viés do atirador (Correll, Urland & Ito, 2004). 

Uma delas estudou por meio de um jogo no qual surgiam pessoas negras e brancas, em 

variados contextos, com uma arma ou um utensílio em mãos e apesar da variação entre os 

contextos, os participantes continuaram a afirmar que viam uma arma quando se tratava 

de uma pessoa negra, mesmo que esta exibia um utensílio (Correl, Park, Judd, & 

Winterbrink, 2002). Outra variação deste paradigma foi um trabalho realizado por Correl, 

Urland e Ito (2005) que observou a manifestação de regiões do cérebro referentes à 

ameaça e ao controle. Neste estudo quando os participantes precisavam avaliar se a 

imagem de um indivíduo negro era precedida de uma arma, as regiões do cérebro 

responsáveis pelas expressões de ameaça entravam em considerável atividade enquanto 

que as regiões responsáveis pelo controle manifestavam menor atividade. Uma questão 

importante a respeito deste paradigma é que mesmo quando os participantes eram 

avisados sobre o caráter da pesquisa e solicitados para evitar ao máximo a expressão de 

preconceitos, os vieses automáticos permaneciam (Payne, Lambert & Jacoby, 2002).   

Kahn e Davies (2010), também fazendo uso deste mesmo paradigma, só que com 

o acréscimo de colocar imagens de pessoas negras de tons de pele mais clara e mais 

escura, encontraram resultados que demonstravam que quanto mais escura era a pele do 

indivíduo alvo, mais rapidamente se percebia uma arma e mais se cometia erros. Pereira, 

Dantas e Alves (2011) demonstraram que, em uma amostra de agentes penitenciários, uma 

arma foi percebida mais rapidamente quando se tratava de uma pessoa negra e mais 

lentamente quando se tratava de uma pessoa branca. Jones e Fazio (2010) demonstraram 
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que a categorização das faces brancas e negras por idade contribuiu para o 

desaparecimento de vieses para armas e utensílios e a categorização por sexo contribui 

para oscilações nos vieses de armas e utensílios.  

Bradley e Kennison (2012) demonstraram também que o fato de uma pessoa 

perceber uma arma mais rapidamente e confundir um utensílio com uma arma quando se 

trata de uma pessoa negra são efeitos que se tornam mais intensos quando os indivíduos 

pressentem que as suas vidas estão em perigo. 

Pensando um pouco sobre a expressão do racismo cordial no Brasil e 

relacionando-o com a manifestação do racismo automático, é possível afirmar que os 

participantes de alguns dos estudos citados acima tinham noção que estavam agindo de 

maneira preconceituosa? Neste sentido, seria plausível que estas perspectivas se 

repetissem em um estudo que use o paradigma da identificação/desidentificação de 

armas? Ainda que tais resultados sejam encontrados, a aplicação de primings de crime 

pode deixar estes efeitos mais intensos? Seria importante verificar o efeito de algum 

constructo psicológico adicional de forma a conduzir uma análise mais precisa?  

 

2.3 Desumanização 

Os grupos possuem limites morais nos quais estão inseridos valores e a noção de 

justiça, cuja violação conduz a um processo de categorização que leva os membros do 

grupo à exclusão e, consequentemente, à indiferença frente ao sofrimento e ao tratamento 

injusto dado a quem os violou (Opotow, 1990). Esta violação pode oferecer a permissão 

sociopsicológica necessária para que se justifique que os membros do exogrupo sejam 

alvos de admoestações (Bar-Tal, 2007).  Este fenômeno é conhecido como deslegitimação 

e faz com que os membros do grupo que teve os seus limites morais violados se engajem 

em atos de injustiça e violência para com aqueles que estão fora dos seus limites morais 

(Bar-Tal & Hammack, 2012). 

Dentro deste escopo de investigação, o conceito da desumanização é importante 

para se entender alguns dos processos de exclusão, injustiça e violência ao exogrupo. A 

desumanização é definida como um fenômeno psicológico de negação de humanidade a 

uma pessoa ou a um grupo, que pode ocorrer de um modo explicito ou sutil, conduzido 

por ódio, soberba, indiferença, etc. que se manifesta de modo coletivo ou pessoal (Haslam 

& Loughnan, 2014). A desumanização ganhou este nome após a construção de um modelo 

integrado desenvolvido por Haslam (2006).  Antes de descrever este constructo com mais 
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profundidade, é necessário assinalar as bases teóricas que contribuíram para o seu 

surgimento.   

Leyens, Paladino, Torres, Vaes, Demolium, Perez e Graunt (2000) sugerem que o 

ato de categorizar alguém como membro de outro grupo ou discriminá-lo por pertencer a 

ele, resulta na negação de alguma ou de uma série de características unicamente humanas 

e de sentimentos secundários – exclusivos dos humanos – que apenas o endogrupo 

admitiria experienciar e ter consciência de que os experiencia. Eles denominaram este 

fenômeno de infra-humanização, no qual as emoções secundárias, tanto positivas 

(felicidade), quanto negativas (vergonha), costumam ser atribuídas em menor número ao 

exogrupo e estas atribuições costumam ocorrer de maneira indireta.   

Entre os estudos que demonstram o efeito da infra-humanização está o realizado 

por Leyens, Rodriguez, Rodrigues, Paladino e Vaes (2001). Eles solicitaram que metade 

de estudantes das Ilhas Canárias, de Madrid e Barcelona escolhessem emoções primárias 

e secundárias que definissem o seu grupo e que a outra metade escolhessem emoções 

primárias e secundárias que definissem o outro grupo que não o seu (ou seja, os 

estudantes das Ilhas Canárias atribuiriam emoções aos de Madrid e Barcelona, os de 

Madrid aos das Ilhas Canárias e aos de Barcelona e os de Barcelona aos das Ilhas 

Canárias e aos de Madrid). Os resultados mostraram diferenças na quantidade de 

atribuição de emoções primárias entre os grupos e os estudantes solicitados a atribuir 

emoções ao seu próprio grupo atribuíram um maior número de emoções secundárias. 

Pereira, Vala e Leyens (2009) solicitaram que estudantes lessem um artigo no qual 

havia informações sobre turcos que continha palavras referentes a emoções primárias, 

enquanto solicitaram a outro grupo de estudantes que lessem outro artigo que continha 

palavras referentes a emoções secundárias. Após isso, era requerido que os participantes 

respondessem a uma escala de sentimento de ameaça frente aos turcos. Os resultados 

demostraram que os estudantes que tiveram acesso ao artigo com emoções primárias 

atribuídas a turcos se sentiram mais ameaçados, quando comparados com os estudantes 

que tiveram acesso ao artigo com emoções secundárias atribuídas a turcos. 

A mecanização também é uma base necessária para o entendimento da 

desumanização. Este fenômeno se caracteriza pela relação entre seres humanos e 

máquinas, havendo a negação de individualidade, conduzindo à interpretação de membros 

do exogrupo como frios, distantes, não relacionais, etc. (Loughnan, Haslam & Kashima, 

2009).  Uma outra expressão da mecanização é a concepção de uma pessoa ou um grupo 
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enquanto inerte ou instrumento, cuja consequência seria a submissão do indivíduo 

mecanizado à dor ou a procedimentos mais duros (Haslam & Loughnan, 2014). 

Em um levantamento de estudos referentes à educação e tecnologia, Nissenbaum e 

Walker (1998) demonstraram que para muitas pessoas o uso de computadores 

desumanizaria a educação. Além disso, eles constataram que alguns educadores faziam 

uma relação entre estudantes e computadores, que levaria à conclusão de que a tecnologia 

afastaria as crianças das pessoas e da sociedade, que a relações entre alunos e professores 

seriam desfeitas ou se tornariam frias, que a educação se tonaria padronizada e a 

individualidade dos estudantes seria perdida. 

Com base nas duas acepções acima citadas – infra-humanização e mecanização – 

foi desenvolvido o conceito de desumanização (Haslam, 2006). Este conceito consiste em 

um modelo dual, no qual a primeira acepção se dedica às características unicamente 

humanas (UH), das quais alguns traços são a civilidade, maturidade, sensibilidade moral, 

etc. A negação destas características unicamente humanas acarreta a desumanização 

animalesca, que conduziria a explicar o comportamento de outras pessoas em termos de 

desejos e vontades, em detrimento de estados cognitivos. O indivíduo é visto como 

destituído de refinamento, de autocontrole, de inteligência, de racionalidade e, 

consequentemente, é relacionado aos animais. A segunda acepção envolve os atributos 

naturalmente humanos (NH), dos quais alguns são a agência, a profundidade, a 

individualidade, etc. A negação deste tipo de humanização (NH) leva à desumanização 

mecânica, que se caracteriza por atribuições de apatia, distância social, indiferença, 

rigidez, na qual o indivíduo é interpretado como desprovido de calor humano, emoção, 

individualidade e costuma ser relacionado a objetos inanimados. A atribuição destes 

traços costuma ser frequente no contexto da medicina e da tecnologia. 

Após o desenvolvimento desse modelo, uma serie de trabalhos foram realizados e 

os seus resultados tem demonstrado a efetividade da teoria da desumanização. Um destes 

trabalhos se refere a formas de atribuição da desumanização, que ocorre de duas maneiras 

e conduz a diferentes modos de categorização do indivíduo desumanizado, conhecidas 

como desumanização baseada em atributos e desumanização baseada em metáforas 

(Loughnan, Haslam & Kashima, 2009). Na primeira, o indivíduo ou o grupo tem o seu 

senso de humanidade negado ou diminuído, tendo como consequência a interpretação 

destes como animais, enquanto que na segunda, o indivíduo ou grupo são relacionados a 

animais ou a robôs. 
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Loughnan et al. (2009) chegaram a esta conclusão após um estudo no qual os 

participantes leram sobre dois povos fictícios, Hebian e Nopoes. As histórias do primeiro 

povo possuíam rótulos animalizados ou robotizados, expressos de modo direto no texto 

(máquina, animal, etc.), enquanto que a história do segundo povo possuía 

comportamentos animalizados ou robotizados (agressivo, indiferente, etc.), expressos de 

modo indireto no texto. No intuito de saber sobre a expressão implícita destas duas 

maneiras de atribuição da desumanização Loughnan et. al (2009) solicitaram que estes 

mesmos participantes respondessem ao Go No-go Association Test (Nosek & Banaji, 

2001), que se assemelha ao IAT (Greewald, 1996). As associações presentes neste teste 

eram dos povos fictícios tanto com rótulos e traços animalizados ou robotizados. Após 

estas duas fases, os participantes responderam a dois questionários, um que perguntava o 

quanto os povos fictícios eram possuidores dos rótulos animalizados ou robotizados 

(baseados em atributo) e outro que era requerido que os participantes relatassem o quanto 

os povos fictícios se assemelhavam a animais ou máquinas (baseados em metáfora). 

Além de saber com maior precisão quais as consequências de cada modo de 

atribuição da desumanização, este estudo demonstrou que, na fase explícita, a 

desumanização baseada em atributos está correlacionada à desumanização baseada em 

metáforas e vice versa. Na fase implícita, houve apenas a associação entre os rótulos e os 

comportamentos robotizados e animalizados, mas não houve correlação entre eles. Um 

outro ponto importante deste estudo é a demonstração de o quão rápido se pode aprender 

a desumanizar outros grupos e o quanto isto pode se expressar de modo mais indireto. 

O status que determinado grupo ocupa na sociedade não é apenas um preditor da 

desumanização, como também um indicador das suas nuances (Leyens, 2009), o que fez 

com que o modelo do conteúdo dos estereótipos (Fiske, Cuddy, Glick & Shu, 2002) fosse 

incorporado como meio para a explicação de tais nuances. Este modelo afirma que 

cordialidade e competência estão relacionadas aos grupos com base em duas dimensões 

socioculturais que são a competição e o status, no qual a ausência de competição prediz a 

cordialidade e o status define a competência. Além disso, a combinação de status e 

cordialidade tem como resultado variações de grupos, divididos em quadrantes, que são 

os grupos de alta cordialidade e de baixa competência (primeiro quadrante), os de alta 

cordialidade e alta competência (segundo quadrante), os de baixa cordialidade e alta 

competência (terceiro quadrante) e os de baixa cordialidade e baixa competência (quarto 

quadrante). 
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Vaes e Paladino (2009) solicitaram que estudantes universitários italianos 

elencassem três estereótipos positivos e negativos de italianos, americanos, japoneses, 

albaneses, marroquinos, cubanos, brasileiros, ciganos e alemães. Após uma categorização 

e uma análise de juízes, cada um destes estereótipos foi distribuído em cada quadrante de 

acordo com o conteúdo que o descrevia. Após este processo, foi solicitado a um grupo de 

italianos que relatasse o quanto cada estereótipo referente a cada nacionalidade era 

unicamente humano. Os resultados mostraram que a atribuição de desumanização aos 

estereótipos nacionais variava de acordo com cada quadrante, sendo que no quadrante de 

baixa cordialidade e baixa competência, o grau de atribuição de desumanização era muito 

expressivo, a não ser quando se tratava dos próprios italianos. Este resultado demonstra 

que mesmo quando se trata de características socialmente negativas há a tendência a 

humaniza-las quando se trata do seu próprio grupo (Koval, Laham, Haslam, Bastian & 

Whelan, 2012). 

No intuito de aprofundar este entendimento entre a desumanização e o conteúdo 

dos estereótipos Fiske e Harris (2006) solicitaram a um grupo de estudantes que 

avaliassem fotos de pessoas categorizadas para cada quadrante de conteúdo dos 

estereótipos e que avaliassem, também, fotos de objetos. Os estudantes faziam esta 

avaliação enquanto estavam em um escâner de ressonância magnética e os resultados 

demostraram que a expressão do córtex pré-frontal medial, que reflete as avaliações nas 

relações sociais, variava de acordo com as imagens categorizadas em cada quadrante.  De 

todo modo, quando se tratava da avaliação das fotos de pessoas categorizadas dentro do 

quadrante de baixa cordialidade e baixa competência, verificou-se expressão da ínsula 

esquerda e da amídala, as mesmas regiões que se expressaram no momento da avaliação 

de objetos. 

Os estudos acima citados serviram para estabelecer e demonstrar a efetividade 

conceitual da teoria da desumanização (Haslam & Loughnan, 2014), que serviram de base 

para trabalhos que tem demonstrado um dos principais desmembramentos da 

desumanização, que é a justificativa para injustiças e violência (Haslam, 2006). 

Goff, Eberhardt, Williams e Jackson (2008), com base no paradigma da 

inescapabilidade, submeteram estudantes a um instrumento, no qual faces de pessoas 

brancas e negras eram seguidas de imagens de macacos ou outros animais, em um espaço 

de 450 milésimos de segundo. Os resultados demonstraram que a associação com faces 

negras e imagens de macacos era superior, quando comparadas com faces brancas. Em 

outro estudo, os autores fizeram um levantamento de notícias de crime envolvendo 
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criminosos brancos e negros. Após uma categorização e regressões lineares, percebeu-se 

que as notícias nas quais os criminosos eram negros, havia um maior número de palavras 

que possuíam relação com macacos (baseadas em metáfora) e quanto maior esta relação 

maior o número de criminosos que foram condenados à pena de morte. 

Maoz e McCauley (2008) fizeram um levantamento sobre o quanto eles 

concordavam se o governo deveria transferir cidadãos palestinos para países árabes 

vizinhos. Neste levantamento havia, também, uma escala com itens desumanizantes 

(perguntando o quanto os cidadãos israelenses sentiam nojo e desprezo dos cidadãos 

palestinos) e outra escala requerendo que eles se expressassem o quanto se sentiam 

ameaçados pelos palestinos. Apesar de a ameaça e a desumanização se manifestarem de 

maneira independente, quanto mais os cidadão israelenses desumanizavam os cidadãos 

palestinos, mais eles eram favoráveis que os últimos fossem transferidos para países 

árabes. 

Moller e Deci (2010), através da análise das medidas de controle interpessoal, de 

violência interpessoal e de desumanização mecânica, em um grupo de 235 pessoas, 

conseguiram demonstrar que quanto mais os participantes aderiam a perspectivas de 

desumanização mecânica, maior a concordância com comportamento antissocial e com 

agressões verbais e físicas. 

Em um estudo realizado por Lammers e Stapel (2011), estudantes universitários 

foram alocados em três grupos hipotéticos, um de alto poder (cirurgião sênior), um de 

poder médio (enfermeiro) e outro de baixo poder (cirurgião júnior). Após isso era 

oferecido a esses grupos uma história na qual havia um paciente com uma doença grave e 

que havia duas formas de tratamento, uma indolor com probabilidade de 20 e 25% de 

recorrência e outra possivelmente dolorosa, porém com probabilidade de recorrência zero. 

Era requerido aos estudantes que apontassem qual tratamento preferiam usar e o quanto 

eles concordavam com o tratamento escolhido. Após isso, eles respondiam à escala de 

desumanização mecânica. Os resultados mostraram que quanto maior a adesão ao método 

mais eficaz, porém mais doloroso, maior a adesão dos participantes à desumanização 

mecanização ao paciente. 

Viki, Osgood e Phillips (2013) solicitaram que um grupo de cristãos lesse um 

artigo sobre muçulmanos contendo expressões unicamente humanas (“paixão”, 

“ambicioso”, “irresponsável”, etc.) e que outro grupo, também de cristãos, lesse outro 

artigo sobre muçulmanos contendo palavras naturalmente humanas (“relaxado”, “sem 

emoção”, “confortável”, etc.). Depois disso, eram apresentadas imagens de tortura 
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seguidas de um questionário, com doze itens, referentes ao quanto os participantes 

aderiam àquelas situações de tortura.   Neste estudo, o grupo que teve acesso ao artigo 

sobre muçulmanos contendo expressões naturalmente humanas aderiram mais 

intensamente a atos de tortura. 

Outras formas de desumanização, aprofundadas posteriormente à primeira versão 

do modelo dual de desumanização foram a superhumanização, cujas atribuições são alta 

capacidade mental, endeusamento, alta percepção, etc. (Haslam, Kashima, Loughnan, Shi 

& Suitner, 2008) e a atribuição de mente a não pessoas, que consiste na percepção de 

seres inanimados ou animais enquanto indivíduos possuidores de emoções secundárias, 

consciência, personalidade, etc. (Waytz, Gray, Epley & Wegner, 2010). Segundo Haslam e 

Loughnan (2014), ambas as formas de atribuição possuem forte afinidade com o modelo 

dual, pois contrastam com as características do unicamente humano (HU).  

Neste sentido, aqueles que desumanizam também compartilham do racismo? Os 

que mais desumanizam serão os que mais apresentam vieses na 

identificação/desidentificação de armas? Os primings de crime interfeririam na expressão 

destes três constructos? Também podem interferir na perspectiva de justiça dos 

participantes da pesquisa?  

 O presente estudo tem como objetivo verificar qual o impacto do crime na 

identificação/desidentificação de armas, na desumanização, no racismo e nas formas de 

punição. 
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3. Problema de pesquisa 

Trabalhos recentes tem se dedicado a investigar quais são as variáveis que podem 

contribuir para a manifestação do viés racial na tarefa da identificação das armas ao invés 

de apenas saber sobre os processos relativos a este fenômeno. Bradley e Kennison (2012) 

procuraram saber se a aplicação da ameaça, enquanto priming, pode ser uma variável que 

contribui para a manifestação de vieses. Neste estudo, antes de começarem a tarefa, eles 

pediram para que os participantes pensassem em algum momento em que suas vidas 

estavam sob ameaça e os resultados mostraram que o grupo sob essa condição 

apresentaram maiores vieses quando comparado com o grupo controle.  

Segundo estes estudos mais recentes, a aplicação de um priming pode ser uma 

variável que contribui para o aumento do viés racial. Além disso, resultados de outros 

estudos demonstram que negros são mais negativamente avaliados (Devine, 1989; Devine 

& Sharp, 2009; Eberhardt, Davies, Purdie-Vaughus & Johnson, 2006) e que entre as 

implicações dessas atitudes está a facilidade em eles serem interpretados mais 

frequentemente como possíveis criminosos (Blair, Judd & Fallman, 2004; Eberhardt, 

Goff, Purdie & Davies, 2004).  Neste sentido, a introdução da variável crime poderia 

contribuir para o aumento do viés racial na tarefa de identificação de armas? Se demais 

fenômenos podem ser influenciados pelo priming, o racismo moderno poderia ser um 

deles? A desumanizaçao poderia estar nesse bojo, já que se trata de uma expressão de 

injustiça diante de um grupo? Os indivíduos mais susceptíveis a esta perspectiva seriam 

mais adeptos de métodos punitivos. Além disso, se a aplicação de um priming pode 

contribuir para o aumento de vieses (Rattan, Levine, Dweck & Eberhardt, 2012) e talvez 

do racismo, da desumanização e da punição, a aplicação de um priming 

contraestereotípico poderia diminuí-los?  
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4. Hipóteses 

Para submeter a teste as questões propostas acima, foi formulado um conjunto de doze 

hipóteses, com seis delas sem limite de tempo e mais seis com limite de tempo para as 

respostas dos participantes.   

 

4.1 Hipótese 1a. O tempo de resposta na percepção de uma arma será menor 

quando precedida por uma face negra, em comparação à face branca, e o tempo de 

resposta na percepção de um utensílio será maior quando precedido por uma face branca, 

em comparação à face negra. 

 

4.2 Hipótese 1b. Em função do desenho do experimento, que limita o tempo de 

resposta no segundo bloco de tentativas, as diferenças entre os tempos de reposta para 

armas e utensílios serão menores, embora seja esperado que as armas sejam percebidas 

de forma mais rápida quando precedidas por uma face negra e os utensílios sejam 

percebidos mais rápido quando precedidos por uma face branca. 

 

4.3 Hipótese 2a. Em função do tempo ilimitado para resposta não haverá 

diferenças nos níveis de acerto para armas e utensílios, quando precedidos por faces 

brancas ou negras. 

 

4.4 Hipótese 2b. O limite de tempo implicará em um nível menor de acerto, 

esperando-se adicionalmente que, por conta da associação automática, haja mais acertos 

para armas quando a avaliação é precedida por uma face negra e mais acertos para os 

utensílios quando precedidos por uma face branca. 

 

4.5 Hipótese 3a. Haverá uma intensificação do viés quando precedido por uma 

face negra, enquanto que a medida de ajuste não sofrerá qualquer impacto da face, seja 

ela branca ou negra. 

 

4.6 Hipótese 3b. Na etapa com tempo limitado de resposta, espera-se um aumento 

nas medidas de viés, enquanto que a medida de ajuste não sofrerá qualquer impacto da 

face, seja ela branca ou negra. 
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 Este bloco de hipóteses se refere ao efeito do priming de crime nos tempos de 

resposta, nos acertos e nos vieses nas fases sem e com limite de resposta entre estudantes 

e policiais. 

 

4.7 Hipótese 4a. Em decorrência do efeito de facilitação, espera-se que o priming 

de um crime suscite um menor tempo de resposta na identificação de uma arma precedida 

por uma face negra quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação, ao tempo em que se espera esta mesma relação na avaliação dos utensílios 

precedidos por uma face branca. Adicionalmente, em função do treinamento ao qual estão 

sujeitos, é esperado um tempo de resposta mais alto para os policiais quando comparados 

aos estudantes. 

 

4.8 Hipótese 4b. Em função do limite de tempo, espera-se que os tempos de 

resposta sejam menores que na hipótese anterior, ainda que em decorrência do efeito de 

facilitação, o priming de um crime suscite um menor tempo de resposta na identificação 

de uma arma precedida por uma face negra quando comparado com a condição de 

controle e com a condição de recuperação, ao tempo em que se espera esta mesma 

relação na avaliação dos utensílios precedidos por uma face branca. Adicionalmente, em 

função do treinamento ao qual estão sujeitos, é esperado um tempo de resposta mais alto 

para os policiais quando comparados aos estudantes. 

 

4.9 Hipótese 5a. Em função do tempo ilimitado para responder, não haverá 

diferenças no número de acertos de utensílios e armas precedidas por faces brancas e 

negras e este efeito se manterá sob o priming de crime e sob o priming de recuperação, 

assim como no grupo controle. 

 

4.10 Hipótese 5b. Em decorrência do efeito de facilitação, espera-se que o 

priming de um crime suscite um maior nível de acertos de uma arma precedida por uma 

face negra quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação, ao tempo em que se espera uma relação inversa na avaliação dos utensílios 

precedidos por uma face branca. Adicionalmente, em função do treinamento ao qual estão 

sujeitos, é esperado um nível de acertos mais alto para os policiais quando comparados 

aos estudantes. 
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As duas últimas hipóteses deste bloco levarão em consideração o efeito do priming 

e da categoria nas medidas de ajuste e viés obtidas a partir da aplicação do algoritmo do 

processo dissociativo (PDP). 

 

4.11 Hipótese 6a. Em decorrência do efeito de facilitação, espera-se que o 

priming de um crime suscite um maior nível da medida de viés no momento em que a face 

negra preceder, quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação, ao tempo em que se espera que nenhuma das faces cause impacto na 

medida de ajuste. Adicionalmente, em função do treinamento ao qual estão sujeitos, é 

esperado um nível de viés mais baixo para os policiais quando comparados aos 

estudantes. 

 

  4.12 Hipótese 6b. Em função do limite de tempo, espera-se que a medida de viés 

seja maior que na hipótese anterior, ainda que em decorrência do efeito de facilitação, o 

priming de um crime suscite um maior nível da medida de viés no momento em que a face 

negra preceder, quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação, ao tempo em que se espera que nenhuma das faces cause impacto na medida 

de ajuste. Adicionalmente, em função do treinamento ao qual estão sujeitos, é esperado 

um nível de viés mais baixo para os policiais quando comparados aos estudantes. 

 

 As hipóteses de número 7 se referem às atribuições de Desumanização e Humanização. 

 

4.13 Hipótese 7a. Espera-se que o priming de um crime suscite uma menor 

atribuição de características Unicamente Humanas quando comparado com a condição 

de controle e com a condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da 

aproximação com o ambiente acadêmico, os estudantes atribuirão mais características 

Unicamente Humanas quando comparados aos policias. 

  

4.14 Hipótese 7b. Espera-se que o priming de um crime suscite uma menor 

atribuição de características Naturalmente Humanas quando comparado com a condição 

de controle e com a condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da 

aproximação com o ambiente acadêmico, os estudantes atribuirão mais características 

Naturalmente Humanas quando comparados com os policiais. 
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4.15 Hipótese 7c. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior 

atribuição de Desumanização Animalesca quando comparado com a condição de controle 

e com a condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação 

com o ambiente acadêmico, os estudantes atribuirão menos Desumanização Animalesca 

quando comparados com os policiais. 

 

4.16 Hipótese 7d. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior 

atribuição de Desumanização Robótica quando comparado com a condição de controle e 

com a condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação 

com o ambiente acadêmico, os estudantes atribuirão menos Desumanização Robótica 

quando comparados aos policiais. 

 

  A hipótese de número 8 se refere ao constructo do Racismo Moderno 

  

4.17 Hipótese 8. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

ao Racismo Moderno quando comparado com a condição de controle e com a condição 

de recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão menos ao Racismo Moderno, quando comparados aos 

policiais. 

 

As hipóteses de números 9 se referem às punições legais e de autojustiça – que não 

são mediadas por um profissional da lei. 

 

4.18 Hipótese 9a. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

à punição de multa quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão mais à punição de multa, quando comparados aos 

policiais. 

 

4.19 Hipótese 9b. Espera-se que o priming de um crime suscite uma menor adesão 

à punição de serviço comunitário quando comparado com a condição de controle e com a 

condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o 

ambiente acadêmico, os estudantes aderirão mais à punição de serviço comunitário, 

quando comparados aos policiais. 
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4.20 Hipótese 9c. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

à punição de prisão quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão menos à punição de prisão, quando comparados aos 

policiais. 

 

4.21 Hipótese 9d. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

à punição de surra quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão menos à punição de surra, quando comparados aos 

policiais. 

  

4.22 Hipótese 9e. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

à punição de tortura quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão menos à punição de tortura, quando comparados aos 

policiais. 

 

4.23 Hipótese 9f. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

à punição de morte quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão menos à punição de morte, quando comparados aos 

policiais. 
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5. Método 

O teste das hipóteses foi conduzido mediante um estudo experimental com 

desenho 3 (condição de crime x condição de redução de crime x grupo controle) x 2 

(participantes: universitários e policiais) x 2 (condição: com limite de tempo e sem limite 

de tempo) x 2 (tipo de priming: face branca ou negra) x 2 (objeto: arma x utensílio), sendo 

os três últimos fatores de medidas repetidas. 

 

       5.1 Participantes 

Fizeram parte da pesquisa duas amostras, uma de policiais e outra de estudantes da 

Universidade Federal da Bahia, no total de 157 pessoas. A amostra de policiais foi 

composta por 80 participantes (11 mulheres e 69 homens; idade média de 36 anos, DP = 

8,3) e a de estudantes foi composta de 77 pessoas (46 mulheres e 11 homens; idade média 

de 23,3 anos, DP = 3,8). Ambas as categorias foram alocadas em três grupos, sendo 

submetidos ao priming de crime (26 policiais e 28 estudantes), de recuperação do 

criminoso (27 policiais e 24 estudantes) e o grupo controle (27 policiais e 25 estudantes). 

A escolha da amostra de policiais foi decorrente da importância em saber quais respostas 

seriam dadas por profissionais que trabalham na área da segurança pública, já que a 

presente pesquisa estuda um assunto relacionado ao tema. Um segundo ponto importante 

se refere à carência de estudos nas ciências humanas que façam menção à polícia, 

tornando importante a produção de dados empíricos no intuito de alcançar maior interação 

entre policiais e sociedade e uma melhor atuação dos policiais (Nascimento, Torres & 

Pimentel, 2011). A última questão diz respeito à importância de um estudo que investigue 

a crença de policiais a respeito de determinados tipos de punição, levando em 

consideração os altos níveis de violência policial que colocam em xeque a eficácia das 

políticas repressivas de segurança pública no país (Oliveira Junior & Alencar, 2011). A 

amostra de universitários foi escolhida com o intuito de servir como parâmetro frente a 

amostra de policias e para fazer uma comparação com a literatura, sendo que boa parte 

das amostras em psicologia social são de estudantes universitários. Também há a 

possibilidade de com a amostra universitária conseguir investigar crenças de um 

determinado segmento da sociedade a respeito de certas punições, já que 46% da 

população é favorável à pena de morte (CNI-IBOPE, 2011) e 29% é favorável ao uso de 

dados adquiridos sob tortura (Pnad, 2010). 
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5.2 Procedimentos 

No grupo sob a condição de crime, os participantes liam uma notícia adaptada do 

site de segurança pública do Estado da Bahia, a qual trazia um caso de tráfico e 

homicídio, que serviu como priming.  Os participantes, sob a condição de recuperação do 

criminoso, liam uma notícia semelhante a anterior, com a diferença de que o indivíduo 

que cometeu o crime de tráfico e homicídio era retratado como se tivesse passado por um 

processo de recuperação que conseguiu modificar seu modo de vida. Estes tipos de crime 

foram escolhidos por serem os mais difundidos pela mídia e, por sua vez, serem maior 

alvo de apelo por justiça (Neto, 2004).  

Após a leitura, os participantes responderam a um questionário com oito perguntas 

sobre a notícia (M = 6,8; DP = 1,4), marcando verdadeiro ou falso. Os objetivos deste 

questionário eram a fixação e a garantia de que os participantes tinham prestado atenção à 

informação dos primings. Passado este momento, os participantes foram submetidos à 

tarefa de identificação \ desidentificação de armas (Payne, 2001). 

Para iniciar esta tarefa, na fase sem limite de tempo, os participantes faziam a 

leitura das instruções e pressionavam a barra de espaço, dando início à sessão 

experimental. Esta ação levava a outra tela, inicialmente em branco, e após 200 ms era 

apresentada a imagem de uma face, branca ou negra, que permanecia na tela por 300 ms, 

seguindo-se a apresentação de uma máscara (uma imagem completamente branca, do 

mesmo tamanho e com a mesma resolução que a imagem da face), que permanecia na tela 

por um período de tempo entre 200 e 800 ms. Na sequência, era apresentada a imagem do 

objeto a ser identificado, uma arma ou um utensilio, o qual o participante respondia 

pressionando a tecla 1 (caso visse uma arma) ou 2 (caso visse um utensílio).  

Inicialmente foi conduzido um treinamento constituído por 16 tentativas, 

destinado a familiarizar o participante com o aplicativo computacional e com a tarefa 

experimental. O experimento em si, seguia os mesmos procedimentos citados acima e 

envolvia a apresentação de outras 64 tentativas. Na fase com limite de tempo, os 

participantes foram submetidos ao mesmo processo, sendo que após a apresentação da 

arma ou do utensílio, os participantes tinham até 500 ms para responderem, pressionando 

a tecla 1 ou 2. Após esta tarefa, os participantes responderam ao questionário de punição, 

ao chek list de desumanização e à escala de racismo moderno adaptada ao contexto 

brasileiro. 

O grupo controle, por sua vez, foi submetido imediatamente à tarefa de 

identificação\desidentificação de armas (Payne, 2001), assim como respondeu ao 
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questionário de punição, ao chek list de desumanização e à escala de racismo moderno. 

Ou seja, apenas não leu nem a notícia de crime nem a da recuperação do criminoso.   

      O processo de normalização destes dados se caracterizou pela substituição dos 

registros abaixo de 100 ms e acima de 1 segundo pela média de cada variável, o que 

permitiu realizar os ajustes de curtose e assimetria para todos os registros no banco de 

dados. Como foram 64 tentativas para cada um dos participantes, o número reduzido de 

registros excluídos não obrigou a exclusão de nenhum dos participantes do estudo. 

Os dados registrados no banco de dados foram agrupados e transformados em 

variáveis que correspondiam ao tempo de resposta para uma arma, precedida por uma 

face negra, utensílio precedido por uma face negra, acerto de utensílio precedido por uma 

face branca, etc. 

As variáveis correspondentes à escala de Racismo Moderno também foram 

agrupadas e transformadas em uma única variável. O mesmo foi feito para o cheklist de 

Desumanização.  

A análise dos dados da identificação/desidentificação de armas sem incluir os 

primings e as categorias, foi realizada por meio do teste t de medidas repetidas. A análise 

dos dados incluindo os primings e as categorias na identificação/desidentificação de 

armas, no Racismo Moderno, na Desumanização e nos níveis de punição, foi realizada 

através de uma GLM Univariada. 

 

5.3 Instrumentos 

5.3.1 Tarefa de identificação\desidentificação de armas: desenvolvida por Keith 

Payne (2001), busca analisar a expressão do viés racial a partir de relações congruentes 

(estereotípicas) e incongruentes (contraesterotípicas), tanto no tempo de resposta, quanto 

na acurácia. Segundo este princípio, levando em consideração o tempo, as respostas 

congruentes ocorreriam quando os participantes percebessem uma arma em um menor 

período de tempo quando esta fosse precedida por uma face negra e com um maior 

período quando esta arma fosse precedida de uma face branca. Neste sentido, as respostas 

incongruentes em relação ao tempo ocorreriam de modo contrário. Em se tratando da 

acurácia, as respostas congruentes ocorreriam quando os respondentes acertassem mais 

uma arma quando fosse precedida por uma face negra e um utensílio quando fosse 

precedido por uma face branca. As respostas incongruentes aconteceriam quando a 

acurácia ocorresse na direção contrária. Segundo este paradigma, estes fenômenos 

ocorreriam de maneira mais branda quando as respostas fossem requeridas no modo sem 
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limite de tempo, enquanto que estes mesmos fenômenos se manifestariam de maneira 

mais intensa quando os participantes estivessem submetidos ao modo com limite de 

tempo inferior a 500 ms.  Este aplicativo foi implementado no sistema Toolbook 

Instructor, versão 5.1 que consistia de 32 imagens (4 faces de mulheres negras, 4 faces de 

homens negros, 4 faces de mulheres brancas, 4 faces de homens brancos, 8 imagens de 

armas e 8 imagens e ferramentas). As respostas, tanto as de tempo, quanto as de erros e 

acertos, foram gravadas automaticamente em um arquivo de texto e depois tratadas por 

um aplicativo de análises estatísticas. 

 

           5.3.2 Checklist de desumanização: desenvolvido por Loughnan, Haslam, e 

Kashima, (2009), possui traços unicamente humanos, naturalmente humanos, traços 

robóticos e animalescos. O participante é solicitado a ticar quantos traços desejar. Através 

da análise das médias, foram encontrados os seguintes valores: M = 0,2; DP = 0,11;. 

 

5.3.3 Questionário de tipos de punição: escala contendo seis itens (três de 

punições legais e três de autojustiça), para as quais os participantes atribuíram 

determinado valor (escala Likert de 1 = discordo totalmente a 5 = concordo totalmente). 

Este questionário se subdivide em duas partes das quais, a primeira se refere às punições 

legais (M = 3,14; DP = 0,97; α = ,334) e a segunda se refere às punições de autojustiça (M 

= 1,58; DP = 1,00; α = ,828). 

 

5.3.4 Escala de Racismo moderno adaptada ao contexto brasileiro: desenvolvida 

por McConahay (1986) e adaptada por Santos, Gouveia, Navas, Pimentel e Gusmão 

(2006) ao contexto brasileiro, tem como objetivo mensurar atitudes a respeito do racismo 

mais velado. Através da análise de fidedignidade, foram encontrados os seguinte valores: 

M = 2,3; DP = 0,9; α = .80. 
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Figura 1. Exemplo das faces, armas e utensílios utilizados no estudo. 
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6. Análise e discussão dos resultados 

Este capítulo será dedicado à análise e discussão dos resultados. Esta discussão está 

organizada em três blocos de análise, todos relativos às medidas tomadas nas etapas sem e 

com restrição do tempo de resposta. O primeiro bloco se refere aos efeitos das faces 

brancas e negras na identificação/desidentificação de armas e de utensílios. Neste bloco 

serão avaliados o grau de acurácia, o tempo de resposta, os ajustes e vieses. Estas análises 

se referem às hipóteses 1 a 3. No segundo bloco, serão avaliados os efeitos do priming, 

bem como da categoria dos participantes, nas medidas relativas ao bloco anterior, o que 

corresponde às hipóteses 4, 5 e 6.  Finalmente, no terceiro bloco, para submeter à prova as 

hipóteses 7 e 8, serão avaliados os efeitos do primings e da categoria no preconceito, 

mensurado pela escala de racismo moderno e pelas medidas de desumanização, assim 

como na aplicação de punição aos criminosos.  

A tabela 1 apresenta os resultados do primeiro bloco de análise, o que corresponde 

às três primeiras hipóteses do estudo. Os tempos de resposta são representados em 

milésimos de segundo e a acurácia com os acertos que podem chegar a até 1 (que 

corresponde ao número total de acertos). 

  

Tabela 1. Efeito das faces brancas e negras no tempo de resposta, acerto, ajuste e viés, em 

função do tempo disponível para realizar a tarefa 

 Sem restrição de tempo  Tempo limitado a 500 ms 

 armas utensílios  Armas utensílios 

Face negra      

Tempo 551 592  127 125 

Acerto  ,92 ,91  ,62 ,51 

Ajuste  .86  .45 

Viés  .62  .88 

  

Face Branca      

Tempo 556 599  128 132 

Acertos ,95 ,92  ,64 ,49 

Ajustes .87  .44 

Viés  .62  .88 

Nota. Itálico p > .05 
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6.1 Hipótese 1a. O tempo de resposta na percepção de uma arma será menor quando 

precedida por uma face negra, em comparação à face branca, e o tempo de resposta na 

percepção de um utensílio será maior quando precedido por uma face branca, em 

comparação à face negra. 

Esta hipótese não foi confirmada, uma vez que não foi possível identificar 

diferenças nos tempos de resposta, fossem eles precedidos por uma arma (551 ms x 556 

ms;  t (157) = ,988, p = ,324)  ou por um utensílio (592 ms x 599 ms; t (157) = 1,24, p = 

.218).  

 

6.2 Hipótese 1b. Em função do desenho do experimento, que limita o tempo de resposta 

no segundo bloco de tentativas, as diferenças entre os tempos de reposta para armas e 

utensílios serão menores, embora seja esperado que as armas sejam percebidas de forma 

mais rápida quando precedidas por uma face negra e os utensílios sejam percebidos mais 

rápido quando precedidos por uma face branca. 

Conforme esperado, o tempo de resposta foi menor, tanto na avaliação das armas 

quanto na dos utensílios. No que concerne especificamente ao efeito das faces, os tempos 

de respostas na identificação das armas não diferiram significativamente quando 

precedidas por uma face negra ou branca (127 ms x 128 ms; t (124) = ,518, p = .60).   No 

que se refere à avaliação dos utensílios, os resultados se encaminharam na direção oposta 

à postulada pela hipótese, uma vez que a apresentação de uma face negra resultou em  um 

menor tempo de resposta (125 ms x 132 ms;  t (124) = 2,09, p < .05).   

 

6.3 Hipótese 2a. Em função do tempo ilimitado para resposta não haverá diferenças nos 

níveis de acerto para armas e utensílios, quando precedidos por faces brancas ou negras. 

 A hipótese foi confirmada, uma vez que não foram constatadas diferenças nos 

acertos para as armas quando precedidas por faces negras ou brancas (.95 x .95;  t (156) = 

,717, p = ,474), bem como na avaliação dos utensílios (.91 x .92;  t (156) = ,717, p = 

.474).  

 

6.4 Hipótese 2b. O limite de tempo implicará em um nível menor de acerto, esperando-se 

adicionalmente que, por conta da associação automática, haja mais acertos para armas 

quando a avaliação for precedida por uma face negra e mais acertos para os utensílios 

quando precedidos por uma face branca. 
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 A hipótese foi parcialmente confirmada, uma vez que os níveis de acerto 

diminuíram significativamente quando o tempo de respostas era limitado a 500 ms, em 

cada uma das quatro situações, seja uma face negra antecipando a avaliação de uma arma 

(.95 x .62;  t (131) = 18,167, p <.001) ou um utensílio (.91 x .50;  t (129) = 18,305, p 

=<.001), seja quando das avaliações das armas (.95 x .65;  t (130) = 17,459, p <.001) ou 

dos utensílios precedidos por uma face branca (.91 x .48;  t (129) = 18,037, p <.001).    

 Em relação aos efeitos da face negra e branca nos acertos de armas, a hipótese não 

foi confirmada, pois embora fosse esperado que uma face negra facilitasse a identificação 

das armas, os resultados não evidenciaram nenhum efeito da face (.62 x .64;   t (125) =  

1,19, p = .24), o que também ocorreu na identificação dos utensílios, quando era esperado 

que uma face branca facilitasse a identificação  (.51 x .49;   t (127) =  ,776, p = .44). 

     

6.5 Hipótese 3a. Haverá uma intensificação do viés quando precedido por uma face 

negra, enquanto que a medida de ajuste não sofrerá qualquer impacto da face, seja ela 

branca ou negra. 

Esta hipótese foi parcialmente confirmada, pois os resultados evidenciaram que a 

medida de ajuste não sofreu qualquer efeito da face (.86 x .87;  t (156) = ,970, p = .333),  

o que foi postulado pela hipótese. Não obstante, os resultados referentes à medida do viés 

não apresentaram qualquer efeito em se tratando da face negra ou branca (.62 x .62;  t 

(108) = ,027, p = .979), contrariando o esperado pela hipótese.  

 

6.6 Hipótese 3b. Na etapa com tempo limitado de resposta, espera-se um aumento nas 

medidas de viés, enquanto que a medida de ajuste não sofrerá qualquer impacto da face, 

seja ela branca ou negra. 

Esta hipótese foi parcialmente confirmada, pois os resultados evidenciaram que o 

ajuste não sofreu qualquer impacto das faces negra ou branca (.45 x .44;  t (127) = ,610, p 

= .543). O nível das medidas de viés, não obstante, também não sofreu impacto das faces 

negra ou branca (.88 x .88;  t (122) = ,056, p = .955), contrariando a hipótese, que 

postulava que haveria um amento da medida do viés precedido por uma face negra. 

 

 Discussão 

Na hipótese 1a, não foram encontradas diferenças nos tempos para armas e 

utensílios precedidos por faces negras ou brancas. Este resultado se encaminhou à direção 

oposta à literatura. Na hipótese 1b, os resultados não evidenciaram efeitos significativos 



52 
 

 
 

no tempo de resposta para uma arma, fosse ela precedida por uma face negra ou branca, 

ao tempo que os participantes responderam em menor tempo para um utensílio precedido 

por uma face negra. Os resultados de ambas as hipóteses contrariam o que é relatado na 

literatura (Payne, 2001, 2002).  

Esta falta de resultados em algumas replicações, sobretudo aquelas que aderem ao 

paradigma da inescapabilidade, tem sido alvo de análise de alguns psicólogos sociais 

(Klatsky & Kreswell, 2014). Para eles, devido à tenuidade do método usado, os efeitos 

podem variar de um contexto para outro e de um laboratório para outro. Esta afirmação 

pode fazer algum sentido, porque além de este estudo ter sido realizado em outro 

laboratório, uma parte dele foi realizada em um quartel, com policiais. De todo modo, 

ainda é necessário se verificar a influência dos primings e das categorias para se ter uma 

melhor noção dos resultados.  

Na hipótese 2a, Não ter havido diferenças entre os acertos de armas ou utensílios 

precedidos por faces brancas e negras, também seguiu o esperado. Payne (2001) afirma 

que não havendo pressão do tempo, os participantes podem se monitorar e terem um 

maior tempo para pensar, resultando em um maior número de acertos, não fazendo 

diferença para faces negras ou brancas. 

Na hipótese 2b, os resultados não evidenciaram efeito das faces no nível de acertos 

para armas e utensílios. Estes resultados também diferem daqueles encontrados na 

literatura (Payne, 2001, 2002; Correl, Park, Judd, Winterbrink, Sadler e Keesee, 2007), na 

qual se consegue notar diferenças no tempo de resposta para armas e utensílios precedidos 

por faces brancas e negras. O argumento da contribuição do contexto na falta de efeito 

parece, também, fazer sentido para esta condição. 

Na hipótese 3a, a medida de ajuste não sofreu qualquer impacto das faces. Este 

efeito além de ser esperado pela hipótese é o encontrado na literatura, mas os resultados 

não evidenciaram nenhum efeito das faces na medida de viés.  

Na hipótese 3b, as medidas de ajuste e viés não apresentaram qualquer efeito em 

decorrência das faces. Os resultados de ambas as hipóteses, 3a e 3b, apresentam o mesmo 

padrão de resposta. Payne (2001) afirma que quando o indivíduo é capaz de responder 

sem fazer uma associação automática entre as faces e uma arma, sobretudo a face negra, é 

capaz de exercer controle, suprimindo os vieses. Esta pode ser uma explicação para a falta 

de resultado em ambas as hipóteses.  
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Avaliado o efeito das faces brancas e negras, serão discutidas agora os possíveis 

impactos dos primings de crime e recuperação, assim como da categoria do participante, 

nos tempos de resposta, nas medidas de acertos, ajustes e vieses. 

Os resultados relativos às hipóteses 4a, 4b, 5a, 5b, 6a e 6b, referentes ao efeito dos 

primings sobre as categorias estão sumarizados na tabela 2.  

Tabela 2. Efeito do priming e das categorias no tempo de resposta, acerto, ajuste e viés 

 Sem restrição de tempo  Tempo limitado a 500 ms 

Priming crime controle Recuperação  Crime controle recuperação 

 Poli estud Poli estud Poli Estud  poli estud poli estud poli estud 

              

Face negra              

TR              

Armas 551 522 585 509 610 520  134 129 136 118 122 122 

Utensílios 584 541 635 601 644 541  139 129 137 109 119 119 

Acertos              

Armas 95 94 96 94 96 94  73 56 65 62 64 54 

Utensílios 92 89 93 90 93 89  52 46 53 52 55 46 

Ajuste 88 83 89 85 90 83  47 40 49 45 51 40 

Vies 63 59 67 61 70 62  84 89 90 83 87 88 

Face branca              

TR              

Armas 

 

   566 532 570 530 629 498  145 127 130 123 135 120 

Utensílios 627 549 621 576 670 548  147 131 142 121 125 130 

Acertos              

Armas 96 95 95 95 96 95  67 61 63 61 67 67 

Utensílios 94 91 92 89 94 90  54 48 54 40 39 51 

Ajuste 90 86 87 84 90 86  51 44 48 34 35 46 

Viés 53 63 57 67 59 71  87 87 85 89 88 91 

 

6.7. Hipótese 4a. Em decorrência do efeito de facilitação, espera-se que o priming de um 

crime suscite um menor tempo de resposta na identificação de uma arma precedida por 

uma face negra quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação, ao tempo em que se espera esta mesmo relação na avaliação dos utensílios 

precedidos por uma face branca. Adicionalmente, em função do treinamento ao qual estão 
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sujeitos, é esperado um tempo de resposta mais alto para os policiais quando comparados 

aos estudantes. 

Para identificar o efeito do priming, assim como da categoria, na identificação das 

armas e utensílios foram conduzidas anovas fatoriais. Uma inspeção no gráfico encontrado 

na figura 2 permite estimar os efeitos do priming e da categoria na avaliação das armas, 

quando estas foram precedidas por uma face negra. 

 

 

Figura 2. Efeito dos primings e das categorias sobre os tempos de resposta para uma arma 

precedida por uma face negra, na fase sem limite de tempo. 

 

Uma análise de variância fatorial incluindo as variáveis tipo de priming e categoria 

do participante evidenciou apenas um efeito principal para a categoria ( F (2, 156) = 6, 

783, p < .050, eta = ,043),  e mesmo nesse caso, o tamanho do efeito foi pouco expressivo, 

não sendo identificados ainda nem efeito principal do priming, nem interação entre o 

priming e a categoria. A análise visual do gráfico permite destacar, no entanto, que o efeito 

do priming diferiu entre os estudantes, onde praticamente os efeitos não se manifestaram, 

enquanto que entre os policiais, o padrão de resposta seguiu o postulado na hipótese, uma 

vez que os policiais alocados à condição de ativação do crime demoraram menos tempo 

para identificar a arma do que os alocados ao grupo de controle. O efeito do priming de 

recuperação nos policiais também seguiu a direção postulada pela hipótese, uma vez que a 

média foi bem maior do que o registrado no grupo controle que, como já visto, foi maior 
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do que a encontrada no grupo de ativação do crime.  Estes resultados, no entanto, não 

foram estatisticamente significativos, sendo aqui relatados apenas com a finalidade de 

evidenciar as diferenças nos padrões de respostas de estudantes e policiais, o que permite 

concluir que se o priming não foi capaz de influenciar o tempo de resposta requerido para 

identificar um arma quando esta era precedida por uma face negra, a categoria social do 

participante, ou seja, ser  policial, e não estudante, produziu um efeito nítido na redução do 

tempo de resposta. 

Para avaliar se este efeito se refere exclusivamente à avaliação de uma arma 

precedida por uma face negra, conduziram-se três outras anovas, uma para a avaliação de 

um utensílio precedido por uma face negra e duas para a avaliação de utensílios, 

precedidos por faces negras ou brancas, sendo esta última avaliação a segunda parte da 

hipótese. O padrão de resultados foi exatamente o mesmo identificado para a avaliação da 

arma precedida por uma face negra, ou seja, foram identificados efeitos principais 

exclusivamente da categoria, tanto no caso da identificação de um utensílio precedido por 

uma face negra ( F (2, 156) = 6, 282, p < .013, eta = ,040), quanto na identificação de uma 

arma ( F (2, 156) = 6, 766, p < .050, eta = ,043). Especificamente em relação à avaliação 

do utensílio quando precedido por uma face branca, os resultados mais uma vez mostraram 

apenas um efeito principal da categoria ( F (2, 156) = 10, 379, p < .050, eta = ,064) e não 

difere substancialmente  do encontrado na avaliação de uma arma precedida por uma face 

negra, tal como pode ser observado na figura 3. 

Considerados em conjunto, os resultados não confirmam uma maior intensidade na 

associação entre faces negras e armas, especialmente se considerarmos que o tamanho do 

efeito não diferiu de forma clara dos demais resultados relatados, sendo possível notar, 

inclusive, que o tamanho do efeito se sobressai um pouco na avaliação de utensílios 

precedidos por uma face branca. Ademais, é possível concluir que provavelmente o 

treinamento dos policiais faz com que eles demorem mais para responder, e isto ocorre 

tanto quando respondem a objetos ameaçadores, a exemplo das armas, quanto a objetos 

mais neutros, como os utensílios.  
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Figura 3. Efeito dos primings e das categorias sobre os tempos de resposta para um 

utensílio precedido por uma face branca, na fase sem limite de tempo. 

 

6.8. Hipótese 4b. Em função do limite de tempo, espera-se que os tempos de resposta 

sejam menores que na hipótese anterior, ainda que em decorrência do efeito de 

facilitação, o priming de um crime suscite um menor tempo de resposta na identificação 

de uma arma precedida por uma face negra quando comparado com a condição de 

controle e com a condição de recuperação, ao tempo em que se espera esta mesma 

relação na avaliação dos utensílios precedidos por uma face branca. Adicionalmente, em 

função do treinamento ao qual estão sujeitos, é esperado um tempo de resposta mais alto 

para os policiais quando comparados aos estudantes. 

           Para verificar o efeito do priming, assim como na hipótese 4a, foram feitas anovas 

fatoriais. Neste sentido, pode-se verificar, através da figura 4, o efeito dos primings e das 

categorias nos tempos de resposta, na fase com limte de tempo, para uma arma precedida 

por uma face negra. 

 Após a análise da variância fatorial, pôde-se perceber, diferentemente da 

hipótese 4a, que não houve efeito nem mesmo da categoria, F (1, 131) = 1,995, p < .160. 

Entretanto, fazendo-se uma análise visual do gráfico, percebe-se que no grupo submetido 

ao priming de recuperação o tempo de resposta dos estudantes se igualou ao dos policiais, 

o que pode ter sido a causa da falta de diferença entre as categorias. Quando se verifica a 

tabela 3, percebe-se que este efeito foi decorrente dos tempos de resposta dos policiais, 

pois os estudantes mantiveram os mesmos tempos de resposta tanto para uma face branca 
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quanto para uma face negra (M = 124 ms), enquanto que o tempo de resposta dos policiais 

caiu quando se tratou de uma face negra (M = 131 ms), em comparação à face branca (M = 

136). Ou seja, houve uma queda de 5 ms, nivelando os tempos de resposta.  

 

 

 

Figura 4. Efeito dos primings e das categorias sobre os tempos de resposta para uma arma 

precedida por uma face negra, na fase com limite de tempo. 

  

Com o intuito de verificar se este padrão de resposta se mantinha entre as demais 

variáveis, foram feitas mais três análises da variância. A primeira delas se referiu à da face 

branca precedida pelo utensílio e foi encontrado um efeito tendencial para a categoria, (F 

(2, 129) = 3,773, p = .054). Quando se verifica a tabela 3, se nota que este efeito foi 

decorrente do tempo de resposta semelhante de ambas as categorias sob o priming de 

recuperação. O efeito dos primings sobre os utensílios pode ser visto na figura 5. 

Analisando estes dados em conjunto percebe-se que o as faces causaram algum 

efeito ao notar um nivelamento dos tempos de resposta entre as categorias quando uma 

arma é precedida por uma face negra e um efeito tendencial quando um utensílio é 

precedido por uma face branca. Este resultado se torna pungente, quando se percebe que 

nas duas últimas análises foram percebidas diferenças entre as categorias, mas de acordo 

com o padrão de resultado, percebe-se que não houve efeito das faces. Como postulado 
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pela hipótese, o maior tempo de resposta entre os policiais pôde ter sido por conta do 

treinamento. 

 

Figura 5. Efeito dos primings e das categorias sobre os tempos de resposta para um 

utensílio precedido por uma face branca, na fase com limite de tempo. 

 

6.8 Hipótese 5a. Em função do tempo ilimitado para responder, não haverá diferenças no 

número de acertos de utensílios e armas precedidas por faces brancas e negras e este 

efeito se manterá sob o priming de crime e sob o priming de recuperação, assim como no 

grupo controle. 

Assim como nas hipóteses anteriores, foram utilizadas análises fatoriais para 

verificar o efeito dos primings para todas as variáveis da hipótese. 

Após a análise incluindo os primings e as categorias, foi possível verificar um 

efeito principal somente das categorias para o nível de acertos de uma arma precedida por 

uma face negra (F (2, 156) = 6,689, p < .050, eta = ,042). Verificando a tabela 3, pode-se 

perceber que os policiais se mantiveram com o mesmo nível de acertos para armas 

precedidas por faces brancas e negras (M = .96), enquanto que os estudantes  ficaram dois 

pontos abaixo nos acertos para armas precedidas por uma face negra (M = .94), causando 

a diferença entre s categorias. 

Na análise dos utensílios precedidos por uma face branca, também se 

diferenciando do esperado, foi encontrado um efeito principal entre as categorias (F (2, 

156) = 7,841, p < .050, eta = ,049), com os policiais mantendo um padrão de respostas 
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semelhante ao dos estudantes, porém com mais acertos. Analisando a tabela 3, nota-se que 

este efeito foi causado pelos policiais (M = .94) que no momento dos acertos aumentaram 

em um ponto em comparação aos estudantes que mantiveram o mesmo padrão de acertos 

de utensílios precedidos por faces negras e brancas (M = .90), causando a diferença entre 

as categorias.  

 No intuito de verificar se o padrão de respostas nas duas análises anteriores se 

repetiria nas próximas variáveis, foram realizadas mais duas análises fatoriais e a primeira 

delas, referente a uma arma precedida por uma face branca, não mostrou  nem mesmo o 

efeito principal das categorias (F (2, 156) = ,426, p = .515). Este efeito não foi à direção 

da hipótese, mas é preciso verificar como os resultados se comportam na quarta e última 

variável. Para o utensílio precedido por uma face negra, foi possível encontrar o efeito 

principal das categorias (F (2, 156) = 6,661, p < .050, eta = ,042).  

 Ao considerar os resultados acima em conjunto, percebe-se que a face negra 

exerceu efeito nos níveis de acerto de armas e utensílios e a face branca exerceu efeito nos 

níveis de acerto dos utensílios, sendo que seus tamanhos de efeito foram modestos. É 

possível acreditar que o maior nível de acertos entre os policiais seja em função do seu 

treinamento. Não obstante, é necessário fazer esta afirmação com cuidado, pois os 

resultados não evidenciaram efeito nos níveis de acerto de armas precedidas por uma face 

branca.  

As armas precedidas por uma face branca e os utensílios precedidos por uma face 

negra, não apresentaram efeito, de acordo com o postulado pela hipótese, mas espera-se 

encontrar resultados para todas as variáveis na fase com limite de tempo. 

          

6.8 Hipótese 5b. Em decorrência do efeito de facilitação, espera-se que o priming de um 

crime suscite um maior nível de acertos de uma arma precedida por uma face negra 

quando comparado com a condição de controle e com a condição de recuperação, ao 

tempo em que se espera uma relação inversa na avaliação dos utensílios precedidos por 

uma face branca. Adicionalmente, em função do treinamento ao qual estão sujeitos, é 

esperado um tempo de resposta mais alto para os policiais quando comparados aos 

estudantes. 

 Para a análise desta hipótese também foram utilizadas anovas fatoriais incluindo 

os primings e as categorias. Após a análise percebeu-se um efeito principal apenas das 

categorias no nível de acertos para uma arma precedida por uma face negra (F (2, 131) = 

7,916, p < .050, eta = ,059). Na análise dos utensílios precedidos por uma face branca, foi 
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encontrado um efeito tendencial dos primings e das categorias (F (2, 129) = 2,536, p = 

.083). Este efeito tendencial é demonstrado na figura 6. 

 

 

Figura 6. Efeito dos primings e das categorias sobre os níveis de acerto para um utensílio 

precedido por uma face branca, na fase com limite de tempo. 

 

Este efeito tendencial demonstra que os policiais cometeram mais acertos sob o 

priming de crime, em comparação aos estudantes. No grupo controle, este padrão se 

manteve, porém com uma diferença ainda mais visível entre as categorias. Entretanto, sob 

o priming de recuperação a situação se inverte e os policiais passam a acertar menos que 

os estudantes. Possivelmente, este efeito tendencial foi decorrente destas duas diferenças 

entre as categorias sob os primings de recuperação e controle. Este resultado não segue a 

direção esperada, pois segundo a hipótese, ambas as categorias acertariam mais utensílios 

sob o priming de recuperação, ainda que mantendo a diferença entre ambas. Não obstante, 

este efeito foi encontrado, unicamente entre os estudantes. 

Para comparar este padrão de respostas, foi realizada uma terceira anova fatorial, 

agora com armas precedidas por uma face branca, não sendo possível encontrar efeito 

nem mesmo das categorias (F (2, 130) = ,626, p = .430). Para os utensílios precedidos por 

uma face negra, a falta de efeito das categorias se manteve F (2, 129) = 1,432, p = .234). 

Estes dois últimos resultados não foram à direção da hipótese que previa haver efeito dos 

primings e das categorias em todas as variáveis. Algo importante a ser frisado, é que os 

resultados, mesmo não seguindo exatamente o postulado na hipótese, demonstraram 
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algum tipo de efeito na direção estereotípica negro/arma, branco/objeto. Além disso, nota-

se que este efeito é o mesmo encontrado na hipótese 5a.  

Ao analisar estes resultados em conjunto, percebe-se algum efeito das faces em 

parte das variáveis, principalmente para a arma precedida por uma face negra que 

apresentou um dos maiores tamanhos de efeito até então. Os policiais continuam a 

apresentar maiores valores, em comparação aos estudantes e isto, provavelmente, é em 

decorrência do seu treinamento.  

Como o paradigma da identificação/desidentificação de armas afirma que os 

acertos são uma boa referência para a análise dos vieses (Payne, 2001), é importante 

trabalhar em suas análises neste momento.  

 

6.9 Hipótese 6a. Em decorrência do efeito de facilitação, espera-se que o priming 

de um crime suscite um maior nível da medida de viés no momento em que a face negra 

preceder, quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação, ao tempo em que se espera que nenhuma das faces cause impacto na medida 

de ajuste. Adicionalmente, em função do treinamento ao qual estão sujeitos, é esperado 

um nível de viés mais baixo para os policiais quando comparados aos estudantes. 

Para a análise, foram realizadas anovas fatoriais incluindo os primings e as 

categorias. Os resultados não evidenciaram efeito, nem mesmo das categorias para a 

medida do viés precedido pela face negra (F (1, 124) = 1, 206, p < .274), refutando a 

hipótese. Na medida de ajuste precedida por uma face negra, os resultados atestaram um 

efeito significativo na análise principal das categorias (F (1, 156) = 9, 703, p < .050 eta = 

,060). Este efeito, também, refuta a hipótese. 

No intuito de verificar como os demais resultados se apresentam, foram realizadas 

mais duas anovas fatoriais. A primeira delas se refere à medida de ajuste precedido por 

uma face branca e os resultados expressaram um efeito da análise principal da categoria 

(F (1, 156) = 6, 422, p < .050, eta = ,041). Assim como para o ajuste precedido por uma 

face negra, foi encontrado um efeito significativo, indo à direção oposta ao postulado pela 

hipótese.  

A ultima análise da hipótese se refere ao viés precedido por uma face branca e 

após a análise, foi constatado um efeito tendencial da categoria (F (1, 129) = 3, 439, p = 

.066). Neste resultado, os policiais tenderam a confundir mais um utensílio com uma 

arma, quando precedido por uma face branca, em comparação aos estudantes.  
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Ao fazer uma análise em conjunto dos resultados encontrados, percebe-se que as 

faces não exerceram efeito nas medidas de viés, enquanto que as medidas de ajuste 

apresentaram tais efeitos. A medida de ajuste precedida pela face negra apresentou um 

tamanho de efeito considerável, se comparado aos demais. Ao contrário do que se 

esperava, os policiais foram menos susceptíveis a diferenciar um utensílio, em 

comparação aos estudantes. Estes resultados não vão à direção esperada pela hipótese. 

 

6.10. Hipótese 6b. Em função do limite de tempo, espera-se que a medida de viés 

seja maior que na hipótese anterior, ainda que em decorrência do efeito de facilitação, o 

priming de um crime suscite um maior nível da medida de viés no momento em que a face 

negra preceder, quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação, ao tempo em que se espera que nenhuma das faces cause impacto na medida 

de ajuste. Adicionalmente, em função do treinamento ao qual estão sujeitos, é esperado 

um nível de viés mais baixo para os policiais quando comparados aos estudantes. 

Assim como nas demais análises ao longo deste bloco de hipóteses, foram 

realizadas anovas fatoriais para todas as variáveis. 

A partir da análise fatorial, percebeu-se que não houve efeito, nem mesmo das 

cateorias, para a medida do viés precedido por uma face negra (F (1, 126) = ,002,  p = 

.966). Este resultado refuta a hipótese. Ao verificar a tabela 3, pode-se suspeitar que este 

efeito tenha sido decorrente da proximidade dos valores entre policiais (M = .51) e 

estudantes (M = .52) no grupo controle, impedindo a diferença entre as categorias. 

Após a análise do ajuste precedido por uma face negra, os resultados não 

evidenciaram efeito entre as categorias (F (1, 129) = ,183,  p = .089). Tal efeito vai ao 

encontro ao que foi postulado pela hipótese.  

Após a análise do ajuste precedido por uma face branca, os dados não 

apresentaram efeito da análise principal da categoria (F (1, 129) = ,421,  p = .518), 

corroborando a hipótese. Para o viés precedido por uma face branca, os resultados não 

demonstraram nenhum efeito da análise principal da categoria (F (1, 125) = ,479,  p = 

.490). Este último efeito, também refuta a hipótese. Esta falta de efeito pode ter decorrido 

da aproximação dos valores entre policiais (M = .45) e estudantes (M = .48) sob o priming 

de recuperação, impedindo a diferença entre as categorias, como se nota na tabela 3. 

  Percebe-se que em parte das análises, os resultados não se apresentaram como o 

esperado. Não é possível ter uma estimativa entre policiais e estudantes, pois nenhum dos 

resultados demonstrou significância.  
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Discussão  

Na hipótese 4a, Algo importante a ser relatado é que o tempo de resposta dos 

policiais foi maior quando comparados aos estudantes. Possivelmente, este efeito foi 

decorrente do seu treinamento. Na análise visual da figura 5, percebe-se que os policiais 

apresentaram menores tempos de resposta sob o priming de crime. Isto pode sugerir que 

esta categoria não acredite que um criminoso possa se recuperar, levando-os a ter um 

menor tempo de resposta para uma arma.  

Na hipótese 4b, a face negra foi responsável pelo nivelamento de acertos entre as 

categorias e este nivelamento foi decorrente de os policiais terem diminuído os seus 

tempos de resposta. É possível inferir que sob a pressão de tempo, a força da associação 

estereotípica tenha contribuído para a facilitação na tomada de decisão que confirma 

preconceitos (Allen, Sherman, Conrey & Stroessner, 2009). Foi encontrado um efeito 

tendencial para os utensílios precedidos por uma face branca e esta tendência foi 

decorrente do priming de recuperação. Esta tendência ocorreu devido aos tempos de 

resposta para ambas as categorias serem semelhantes e apresentaram os menores tempos 

de resposta.  

Na hipótese 5a, não eram esperadas diferenças entre os níveis de acerto entre os 

participantes, mas os resultados contrariaram a literatura (Payne 2001, 2002). Houve efeito 

da face negra nos níveis de acerto de armas e os policiais acertaram mais armas que os 

estudantes. As faces negra e branca precedidas por um utensílio também contribuíram para 

os níveis de acertos, entre as categorias. É importante salientar que a face negra se 

manifestou nas condições estereotípica (face negra/arma) e contra estereotípica (face 

negra/utensílio). A face branca, por sua vez, causou impacto apenas nos acertos de 

utensílios. Ainda que estes resultados não corroborem a literatura, eles possuem alguma 

relação com a mesma, que relata acertos mais visíveis de armas quando precedidas pela 

face negra (Payne, 2002; Correl, Park, Judd, Wintterbrink & Sadler, 2007).  

Na hipótese 5b, os resultados evidenciaram que a face negra exerceu efeito no 

nível de acertos de armas e os policiais se mantiveram acertando mais. É possível inferir 

que, sob a pressão do tempo, os participantes tenham decidido focar na categoria social 

menos bem avaliada (Devine, 1989), levando-os a acertar mais armas precedidas por uma 

face negra. Nos acertos dos utensílios, encontrou-se um efeito tendencial dos primings, 

com os policiais acertando mais sob o priming de crime e no grupo controle, todavia este 

resultado sofre uma inversão sob o priming de recuperação. Este dado intensifica a 

suspeita de que a não aceitação de que um criminoso não possa se recuperar, contribua 
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para um aumento do preconceito. Ademais, não foram encontrados resultados após a 

análise das variáveis restantes. Assim como na hipótese 5, os dados se encaminharam à 

direção estereotípica negro/arma, branco/utensílio. 

Na hipótese 6a, a face negra não causou impacto no viés, encaminhando-se na 

direção oposta à hipótese. A face branca exerceu impacto tendencial no viés. As faces 

brancas e negras causaram efeito na medida do ajuste e a face negra foi a responsável pelo 

maior número de efeito. Este resultado não era o esperado pela hipótese. Algo importante a 

acentuar é que mesmo os policiais acertando mais e levando mais tempo para responder à 

aparição de uma arma ou utensílio, isto não foi o suficiente para que eles apresentassem 

maior propriedade no momento de diferenciar um utensílio de uma arma. Pode-se 

suspeitar que alguns dos acertos dos policiais foram “chute”, o que pode significar 

preocupação enquanto trabalhadores da segurança pública.  

Na hipótese 6b, Não foram encontrados efeitos das medidas de viés, fossem elas 

precedidas por uma face negra ou por uma face branca. A falta de efeito referente à face 

negra pode ter sido em função de policiais e estudantes terem aproximado os seus valores 

quando no grupo controle. Pode-se pensar que sem uma base para julgar, os participantes 

tenham reduzido os seus vieses. A respeito da falta de viés precedido por uma face branca, 

é possível que isto tenha ocorrido decorrente da aproximação dos valores dos policiais e 

dos estudantes sob o priming de recuperação. Como antes, suspeita-se que a crença de que 

um indivíduo criminoso não possa se recuperar possa ter contribuído para este 

nivelamento. Para os ajustes não foram constatados impacto das faces, corroborando a 

hipótese.  

Recentemente Bastian, Denson & Haslam (2013), realizaram um estudo no qual 

demonstraram a importância da teoria da desumanização nos julgamentos de crime. Indo 

nesta direção, este bloco de hipóteses tem como objetivo analisar o quanto os participantes 

do estudo compartilham destes mesmos constructos psicológicos, principalmente os 

policiais por serem trabalhadores da segurança pública e por realizarem uma tarefa de 

identificação de armas. 
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 Tabela 3. Efeito do priming sobre a desumanização, o Racismo Moderno e a atribuição de punição 

Priming Crime  Controle  recuperação 

        Categoria poli Estud  Poli estud  Poli estud 

Desumanização (0-1)         

    Unicamente humana (M = 0,06) ,05 ,05  ,04 ,04  ,11 ,06 

    Naturalmente humana (M = 0,20) ,17 ,17  ,21 ,25  ,15 ,27 

    Desumanização animalesca (M = 0,27) ,35 ,16  ,40 ,23  ,25 ,29 

    Desumanização robótica (M = 0,27) ,38 ,21  ,30 ,22  ,23 ,25 

Racismo (1-7)         

    Racismo Moderno (M = 2,33) 2,85 1,81  2,60 1,98  2,79 2,37 

Punições (1-5)         

    Legais           

         Multa (M = 2,05)   1,92 2,04  2,31 1,80  2,30 1,92 

         Serviços comunitários (M = 3,23) 2,60 3,67  2,27 3,56  3,11 4,21 

         Preso (M = 4.08) 4,77 3,89  4,11 4,00  4,44 3,13 

     Autojustiça           

         Surra  (M = 1,53)  1,84 1,22  1,96 1,48  1,41 1,25 

         Tortura (M = 1,51) 1,76 1,22  1,81 1,44  1,48 1,33 

         Morte (M = 1,71) 1,76 1,37  2,54 1,60  1,81 1,17 

Nota. Itálico p < .05 

 

6.13. Hipótese 7a. Espera-se que o priming de um crime suscite uma menor 

atribuição de características Unicamente Humanas quando comparado com a condição 

de controle e com a condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da 

aproximação com o ambiente acadêmico, os estudantes atribuirão mais características 

Unicamente Humanas quando comparados aos policias. 

Foi conduzida uma anova fatorial para verificar o efeito do priming e da categoria 

na atribuição de características Unicamente Humanas. Ao contrário do esperado, não foi 

constatado nenhum efeito principal para o priming ou para a categoria, ainda que tenha 

sido verificada uma tendência à interação das duas variáveis (F (2,155) = 2, 618, p = .074 

eta = ,034). Este resultado refutou a hipótese, no instante que se esperava uma diferença 

significativa das categorias e dos primings, com os policiais apresentando maiores médias 

em relação aos estudantes. Ao fazer uma análise visual da figura 7, percebe-se que esta 

tendência à diferença entre as categorias decorreu-se da acentuada diferença dos policiais 

alocados à condição de recuperação. 
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Figura 7. Efeito do priming e das categorias sobre o nível da atribuição de características 

Unicamente Humanas. 

 

6.14. Hipótese 7b. Espera-se que o priming de um crime suscite uma menor 

atribuição de características Naturalmente Humanas quando comparado com a condição 

de controle e com a condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da 

aproximação com o ambiente acadêmico, os estudantes atribuirão mais características 

Naturalmente Humanas quando comparados com os policiais. 

A partir da análise dos resultados da anova percebeu-se, exclusivamente, um efeito 

tendencial do priming (2, 154) = 2, 559, p = .081 , eta = ,033), porém, sendo identificado 

efeito da categoria (1, 155) = 4, 911, p < .028, eta = ,032). A análise visual da figura 8 

permite observar que este efeito foi decorrente da maior diferença da atribuição de 

características Naturalmente Humanas entre as categorias sob o priming de recuperação. 
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Figura 8. Efeito do priming e das categorias sobre o nível da atribuição de características 

Naturalmente Humanas. 

 

6.15. Hipótese 7c. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior 

atribuição de Desumanização Animalesca quando comparado com a condição de controle 

e com a condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação 

com o ambiente acadêmico, os estudantes atribuirão menos Desumanização Animalesca 

quando comparados com os policiais. 

A partir da análise da anova foi possível verificar apenas o efeito principal da 

categoria (1, 155) = 9,120, p < .050, eta = ,057), confirmando parcialmente a hipótese. 

Este resultado evidenciou uma maior tendência a desumanizar pela via da animalização 

entre os policiais (M = 0,33) do que entre os estudantes (M = 0,20). Isto significa que os 

policiais interpretam um criminoso como possuidor de características não compartilhadas 

com outros humanos, mais que os estudantes. 

 

6.16 Hipótese 7d. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior 

atribuição de Desumanização Robótica quando comparado com a condição de controle e 

com a condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação 

com o ambiente acadêmico, os estudantes atribuirão menos Desumanização Robótica 

quando comparados aos policiais. 
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Após a análise, através anova, evidenciou-se um efeito significativo da análise 

principal da categoria (1, 155) = ,629,  p < .050, eta = ,035), com os policiais apresentando 

maiores médias de Desumanização Robótica (M = 0,31), quando comparados aos 

estudantes (M = 0,22). No entanto, se faz necessário lidar com estes dados com 

parcimônia, em decorrência de uma tendência à interação incluindo as categorias e os 

primings (2, 153) = 2, 797, p = .064, eta = ,036).  

 

Discussão 

Na hipótese 7a, os resultados terem evidenciado apenas uma tendência à atribuição 

de traços unicamente humanos não é implausível. Os traços Unicamente Humanos são 

características que se referem a emoções secundárias e a traços cognitivos finos que não 

costumam ser atribuídos a indivíduos que não sejam do próprio grupo (Vaes & Paladino, 

2010) ou que estão fora do escopo moral proposto pelo meio (Opotow, 1991). Neste 

sentido, seria pouco provável que os participantes tenham querido atribuir traços 

unicamente humanos a alguém que cometeu crimes de assassinato e tráfico, que são 

crimes considerados graves e que tem grande apelo social e midiático (Flauzina, 2008; 

Neto, 2004). Talvez tenha sido por isso que os resultados não tenham ido além da 

tendência. No entanto, percebe-se que os policiais alocados à condição de recuperação, 

atribuíram características Unicamente humanas ao criminoso. Por se tratar de uma medida 

direta, os policiais podem ter tentado se monitorar e tomar decisões socialmente desejáveis 

frente a um contexto em que o criminoso em questão se recupera. 

Na hipótese 7b, a atribuição de características Naturalmente Humanas por 

estudantes e policiais, parece aceitável. Estas características são aquelas compartilhadas 

com outros animais e que são atribuídas a outros seres humanos quando não há nenhuma 

condição de atribuir emoções secundárias ou estados cognitivos ao indivíduo (Koval et al., 

2012). Como foi percebido na hipótese 7a, não houve atribuição de características 

Unicamente Humanas, o que pode ter feito com que os participantes acreditassem que um 

criminoso pode possuir apenas características que humanos compartilham com outros 

animais. Na análise visual da figura 8 pode-se perceber que os policiais submetidos ao 

priming de recuperação atribuíram menos características Naturalmente Humanas quando 

comparados com os estudantes. Este resultado pode ser interpretado com base no 

argumento que vem sido trabalhado em algumas das hipóteses anteriores: os policiais 

podem acreditar que um criminoso não seja recuperável, gerando algum efeito que faça 

com a categoria reaja de maneira mais hostil. 
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Outrossim, não pode-se esquecer que estes resultados não passaram de tendências 

que se apresentaram em medidas diretas, nas quais não há tradição em levar em 

consideração significâncias marginais. Sentiu-se importância em apresentar estes dados 

por parecer importante mostrar como os grupos se comportaram sob o efeito dos primings 

na avaliação dos constructos em questão.  

Na Hipótese 7c, Verificou-se a atribuição da Desumanização animalesca pelas 

categorias. Apesar de modesto, o tamanho do efeito é um dos maiores do estudo. A partir 

deste resultado, é possível inferir que a perspectiva dos participantes diante de criminosos 

seja negativa ao ponto de acreditarem que quem comete um crime possua características 

compartilhadas apenas entre animais. Algo importante a ser relatado é que os policiais 

apresentaram uma maior média de Desumanização Animalesca e sabe-se que a atribuição 

da Desumanização pode causar sérias consequências (Haslam, 2006). Para ambas as 

categorias este efeito é preocupante, mas entre os policiais, sobretudo, decorrente de estes 

serem profissionais da segurança pública.     

Na hipótese 7d, a atribuição da Desumanização Robótica também soa como 

plausível, ainda que o seu tamanho do efeito seja consideravelmente modesto. Segundo 

Loughnan et al. (2009), a desumanização robótica está diretamente relacionada à 

Desumanização Animalesca. Nos seus estudos, aqueles que animalizam, costumam 

robotizar também. Aparentemente, os participantes parecem acreditar que além de um 

criminoso ser um animal, ele é também frio, duro e distante.  

Analisando em conjunto este bloco de resultados, percebe-se que eles se 

encaminham à direção de resultados recentes sobre desumanização e crime. Bastian, 

Denson e Haslam (2013) afirmam que não importa o grau de severidade do crime ou as 

características do criminoso, os participantes desumanizam de maneira nivelada. Ao 

verificar os resultados acima, nota-se que os participantes da pesquisa não foram 

susceptíveis à ativação dos primings, atribuíram apenas características Naturalmente 

Humanas e desumanizaram o criminoso. A direção dos resultados acima parece 

corroborar o que se tem apresentado em outros trabalhos. 

Além destes importantes constructos psicológicos que podem estar presentes no 

momento em que se julga um criminoso, o racismo também é um fenômeno que precisa 

ser levado em conta e é preciso ver como os participantes se comportam sob a influência 

dele. Este momento do estudo tem como objetivo verificar o efeito do crime no constructo 

do Racismo Moderno e qual o grau de diferença destes efeitos entre as categorias. 
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6.17. Hipótese 8. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

ao Racismo Moderno quando comparado com a condição de controle e com a condição 

de recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão menos ao Racismo Moderno, quando comparados aos 

policiais. 

Esta análise se refere à adesão dos participantes ao constructo do Racismo 

Moderno. Neste caso, por meio da análise fatorial, encontrou-se um efeito principal da 

categoria (1, 155) = 44,282, p < .001; eta = ,228), com os policiais apresentando maiores 

médias (M = 2,75) quando comparados aos estudantes (M = 1,89). A análise visual da 

figura 9 demonstra o quanto a adesão ao Racismo Moderno diferiu entre as categorias.  

Esta hipótese, por sua vez, foi parcialmente confirmada, pois foi encontrada 

apenas diferenças entre as categorias com os estudantes aderindo menos ao Racismo 

Moderno. 

 

 

  Figura 9. Efeito dos primings e da categoria sobre o Racismo Moderno. 

 

Discussão 

A possível diferença entre policiais e estudantes na atribuição de Racismo 

Moderno ao criminoso foi bastante acentuada e com o maior tamanho de efeito do estudo. 

Não obstante, percebe-se que este efeito foi, sobretudo, em decorrência dos policiais que 

apresentaram uma maior média quando comparada às demais médias desta categoria ao 
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longo da análise de punição e de desumanização. Os estudantes, por sua vez, mantiveram 

a média de Racismo Moderno muito próxima das demais médias apresentadas nos 

resultados de desumanização e de punição. Este resultado sugere que as diferenças entre 

policiais e estudantes diferem muito mais ao nível do racismo do que ao nível da 

Desumanização e da Punição. De acordo com o que foi encontrado, este resultado parece 

ser preocupante, quando se pensa que profissionais da segurança pública que atuam nas 

ruas, em contato com a população e em uma cidade com 83% de negros, aderem 

significativamente ao racismo. É possível que este resultado possua relação com o que é 

relatado a respeito de atitudes mais arbitrárias com pessoas negras, por parte da polícia 

(Adorno, 1995; Barros, 2008; Bueno, Cerqueira & Lima, 2013).  

 Além de ser importante saber o grau de racismo que os participantes podem 

atribuir a um criminoso, é importante saber o quanto e como eles acreditam que este 

criminoso deva ser punido. Assim, o próximo bloco busca saber qual a posição dos 

participantes sobre punições aplicadas a criminosos, levando em consideração os mesmos 

grupos de primings usados em todo o trabalho.   

Para o teste da hipótese 9 considera-se importante analisar previamente as 

diferenças entre a aplicação das punições legais de multa (Hipótese 9a), serviços 

comunitários (Hipótese 9b) e prisão (Hipótese 9c) e das punições de autojustiça de surra 

(Hipótese 9d), tortura (Hipótese 9e) e morte (Hipótese 9f).  

As médias dos itens dos questionários de punição legal e de autojustiça estão 

sumarizadas na tabela 4. 

 

Tabela 4. Médias dos itens de dos questionários de punição legal e de autojustiça 

        Legal                      Auto-justiça 

Multa Serviços 

comunitários 

Prisão  Surra Tortura Morte 

2,05 3,23 4,08  1,53 1,51 1,71 

M (DP) = 3,14 (0,97) 

α =,334 

 M (DP)= 1,58 (1,00) 

α =,828 

 

Inicialmente procurou-se determinar se havia alguma diferença na aplicação da 

punição legal ou de autojustiça conduzindo um teste t para medidas repetidas que 

evidenciou uma diferença significativa entre as médias (t (153) = 12,502, p < .001), o que 

sugere uma maior aceitação das formas legais de punição do que da autojustiça.  
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Em seguida, buscou-se avaliar qual punição era mais aceita no interior de cada 

tipo de questionário, conduzindo dois testes t para uma única amostra, usando os valores 

das médias como critério de teste.  Os resultados evidenciaram que para a punição legal, 

valor de teste 3,14, a multa foi pouco aceita pelos participantes, estando significativamente 

abaixo da média (t (153) = 9,090, p < .001), a prestação de serviços comunitários 

apresentou um valor médio (t (153) = ,656 , p = .513) e a prisão apresentou um valor 

acima da média do teste (t (153) = 9,799 , p < .001).  Adotou-se um procedimento 

semelhante para as punições de autojustiça e não foi identificada qualquer diferença 

estatística significativa entre as médias das punições surra ( t (153) = ,647 , p = .519) , 

tortura ( t (153) = ,859 , p = .392) e morte ( t (153) = 1,216 , p = .226) em relação ao valor 

de teste (1,58).   

  Estes resultados, considerados em conjunto, permitem identificar uma acentuada 

preferência pela aplicação da punição legal, em particular, a prisão e, em contrapartida, 

uma clara rejeição, entre os participantes, das formas ilegais de punição aos criminosos, 

não fazendo diferença se esta aplicação seja uma surra, a tortura ou a morte. Estas 

diferenças nas médias, aliada ao valor de alpha muito baixo para a punição legal levou a 

testar o efeito do priming e da categoria mediante a condução de análises separadas para 

cada um dos tipos de punição, o que corresponde às hipóteses 9a a 9f, sendo apresentadas 

a seguir. 

 

6.17 Hipótese 9a. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

à punição de multa quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão mais à punição de multa, quando comparados aos 

policiais. 

Após a condução de uma anova fatorial, não foi possível verificar qualquer efeito 

do priming (F (2, 152) = , 095,  p = ,910) ou da categoria do participante (F (1, 153) = 1, 

130,  p < .289), assim como qualquer efeito de interação entre estas variáveis (F (2, 152) 

= , 626,  p = .536).  

Segundo este resultado, pode-se inferir que além de os participantes não aderirem 

a este tipo de punição, há pouca aceitação da multa para o criminoso, independe de o 

participante ser policial ou estudante. Nota-se também que os participantes, policiais ou 

estudantes, não sofreram qualquer tipo de influência dos primings. Neste sentido, a 

hipótese foi refutada.  
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6.18 Hipótese 9b. Espera-se que o priming de um crime suscite uma menor adesão 

à punição de serviço comunitário quando comparado com a condição de controle e com a 

condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o 

ambiente acadêmico, os estudantes aderirão mais à punição de serviço comunitário, 

quando comparados aos policiais. 

Após a análise fatorial foram encontrados, exclusivamente, efeitos principais da 

categoria (F (1, 153) = 21, 4, p < .001) e dos primings (F (2, 152) = 3, 14,  p < .05), com os 

estudantes aderindo mais à punição de serviço comunitário que os policiais.   

Ao observar a figura 10, pode-se perceber o efeito aditivo entre as duas variáveis 

indicando que este tipo de punição foi menos aceito entre os policiais (M = 2,67), quando 

comparados aos estudantes (M = 3,80). Entre os primings, o efeito não seguiu o esperado, 

pois os participantes sob o priming de crime concordaram em maior número com este tipo 

de punição quando comparados ao grupo controle. Entre os participantes alocados à 

condição de recuperação, nota-se que estes aderiram de modo mais acentuado em relação 

aos demais grupos.  

No que se refere ao efeito do priming, um teste post hoc permitiu concluir que a 

média dos participantes alocados à condição de recuperação do criminoso foi 

significativamente maior do que a dos participantes alocados no grupo controle (p < .05), 

embora esta diferença não tenha sido detectada em relação aos alocados no grupo de 

ativação do priming.   

  

Figura 10. Efeito dos primings e das categorias sobre a atribuição da punição de serviço 

comunitário. 
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6.20 Hipótese 9c. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

à punição de prisão quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão menos à punição de prisão, quando comparados aos 

policiais. 

  Após a anova fatorial, foi encontrado um efeito principal do priming (F (2, 153) = 

3,131, p < .05; eta = ,040) e da categoria (F (1, 154) = 18,712,  p < .001; eta = ,111), mas 

além destes efeitos, foi encontrada uma interação entre estas variáveis (F (2, 153) = 4,730,  

p < .05; eta = ,049). 

  Quando se verifica a figura 11, nota-se que no grupo controle há poucas diferenças 

entre as categorias no que tange à punição de prisão. Entretanto, sob o priming de crime há 

uma diferença sensível entre as categorias, com os policiais aderindo mais à punição de 

prisão. No grupo de recuperação, a diferença se torna ainda mais acentuada, com os 

policiais ainda mantendo a adesão à punição de prisão, enquanto que os estudantes 

parecem discordar significativamente. Com referência aos resultados, percebe-se que a 

hipótese foi parcialmente confirmada, pois foram encontrados efeitos dos primings e das 

categorias, porém o efeito da ativação dos primings não seguiu o esperado. 

   

   

Figura 11. Efeito dos primings e das categorias sobre a punição de prisão 
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             Discussão 

  Na hipótese 9a, a não adesão à punição de multa pode ter acontecido pelo fato de 

esta punição ser algo mais imediato, ter um fim em si mesma e ser a mais branda 

legalmente. Esta explicação pode ter algum sentido no instante em que parte significativa 

da população brasileira acredita que a responsabilização com rigor mais aparente é 

importante para diminuir a criminalidade (“CNI-IBOPE”, 2011). Seria pouco plausível 

que os participantes concordassem que um criminoso que cometeu delito graves, mesmo 

que se recuperasse, fosse responsabilizado como uma multa. 

Na hipótese 9b, os participantes submetidos ao priming de crime terem aderido 

mais à punição de serviço comunitário, quando comparados ao grupo controle pode ser em 

decorrência da própria contextualização do crime, na qual os participantes tiveram alguma 

pista para julgar. A maior adesão à punição de serviço comunitário entre os participantes 

alocados ao priming de recuperação, possivelmente se deve ao contexto mais positivo do 

priming. Este último resultado está em consonância com o que é encontrado na literatura, 

na qual a aplicação de primings positivos pode contribuir para a adesão de atitudes mais 

brandas (Stwart, Latu, Branscombe & Denney, 2010). Não obstante, os policiais aderiram 

menos à punição de serviço comunitário. Isto pode ter sido pelo fato de esta categoria 

ainda concordar com ações mais duras de punição (Neto, 2006), tendendo a resistir mais a 

punições paliativas.  

Na hipótese 9c, ambos, policiais e estudantes aderirem de modo semelhante à 

punição de prisão no grupo controle, pode ser decorrente da falta de uma referência para 

que estes possam fazer uma avaliação mais apropriada. No entanto, os policiais serem 

acentuadamente mais favoráveis à punição de prisão em ambos os primings pode 

significar que, para eles, não importa o contexto, o indivíduo que cometeu um crime deve 

ser submetido a essa punição legal. Em se tratando dos estudantes, a menor adesão à 

punição de prisão no grupo submetido ao priming de recuperação, pode significar que 

alguma pista positiva no contexto contribua para uma adesão menos dura de punição ao 

criminoso. 

  

6.21. Hipótese 9d. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior 

adesão à punição de surra quando comparado com a condição de controle e com a 

condição de recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o 

ambiente acadêmico, os estudantes aderirão menos à punição de surra, quando 

comparados aos policiais. 
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Após a análise fatorial foi encontrado um efeito principal da categoria (F (1, 153) 

= 6,555, p < .05; eta = ,042), com os policiais apresentando valores mais altos (M = 1,73) 

do que os estudantes (M = 1,32). Estes resultados evidenciam que esta hipótese foi 

parcialmente confirmada. 

Ao verificar a figura 12, é possível notar que o efeito da categoria decorreu do 

priming de crime e do grupo controle, em contraposição ao priming de recuperação no 

qual o efeito é quase ausente.  

 

 

 

Figura 12. Efeito dos primings e das categorias sobre a atribuição da punição de surra. 

 

6.21. Hipótese 9e. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

à punição de tortura quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão menos à punição de tortura, quando comparados aos 

policiais. 

Após a análise, percebeu-se que houve um efeito principal, apenas, da categoria 

(1, 153) = 4,239, p < .05; eta = ,028), com os policiais aderindo mais à punição de tortura 

(M = 1,68) quando comparados aos estudantes (M = 1,33). Diante dos dados encontrados, 

percebe-se que esta hipótese foi parcialmente confirma. No entanto, pode-se notar que o 

padrão de resultado se assemelha ao encontrado na análise da punição de surra. 
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A figura 13 permite verificar o quão o padrão de resposta das categorias se 

assemelha ao encontrado na análise anterior, sobretudo quando se atina que no grupo 

alocado à condição de recuperação, praticamente não se encontram efeitos.  

 

 

Figura 13. Efeito dos primings e das categorias sobre a atribuição da punição de tortura. 

 

6.23. Hipótese 9f. Espera-se que o priming de um crime suscite uma maior adesão 

à punição de morte quando comparado com a condição de controle e com a condição de 

recuperação. Adicionalmente, como consequência da aproximação com o ambiente 

acadêmico, os estudantes aderirão menos à punição de morte, quando comparados aos 

policiais. 

Por meio da anova fatorial nota-se um efeito principal, exclusivo da categoria (F 

(1, 153) = 9, 54, p < .02, eta = ,06), com os policiais apresentando maiores médias na 

adesão a este tipo de punição (M = 2,04), quando comparados aos estudantes (M = 1,38). 

A partir da análise visual da figura 14, percebe-se que o padrão de resposta dos estudantes 

difere pouco em comparação às duas punições de autojustiça anteriores. No entanto, os 

policiais aderem de uma maneira mais acentuada a esta punição, quando se compara o seu 

padrão de resposta com as punições de autojustiça anteriores.  
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Figura 14. Efeito dos primings e das categorias sobre a punição de morte. 

 

 Discussão 

Na hipótese 9d, os policiais aderiram mais à punição de surra quando comparados 

aos estudantes.  Apesar, do modesto tamanho do efeito, este resultado pode ter alguma 

relação com dados que demonstram que policiais são responsáveis por quinze por cento 

das agressões físicas no Brasil (PNAD, 2010). A partir da análise visual da figura 12 é 

possível asseverar que este efeito foi em decorrência da maior adesão a esta punição entre 

os participantes alocados ao grupo controle, o que pode sugerir que a falta de referência 

pôde ter contribuído para a crença de que um criminoso seja surrado. 

Na hipótese 9e, é possível atinar que o padrão de respostas se assemelha ao 

encontrado na avaliação da punição de surra. Os policiais aderiram mais à punição de 

tortura quando comparados aos estudantes e este efeito é mais visível no grupo controle, 

como mostra a figura 13. Pode-se argumentar que a falta de referência tenha contribuído, 

mais uma vez, para este resultado. Sem obliterar, o seu modesto tamanho do efeito, pode-

se sugerir que esta menor discordância dos policiais com a punição de tortura seja um 

reflexo da adesão de alguns policiais a punições que não são aceitas pela lei (Flauzina, 

2008).  

Na hipótese 9f, percebe-se também um efeito principal da categoria que, apesar de 

modesto, é um dos maiores tamanhos de efeito nas análises de punição. Ao verificar a sua 

média e a figura 14, percebe-se que este resultado foi, sobretudo, em decorrência dos 

policiais – pois as médias dos estudantes se mantiveram praticamente as mesmas para 
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todas as punições de autojustiça. Este resultado se aproxima dos dados que demonstram 

que entre as punições de autojustiça, a morte é a que mais se adere (“CNI-IBOPE”, 2011).  

É importante salientar que as punições estão em uma escala de cinco pontos, na 

qual 1 se refere ao maior grau de discordância e pelo que parece ambas as categorias 

tendem a discordar com punições de autojustiça, sendo que os policiais parecem discordar  

menos.  
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7. Considerações Finais 

Nas fases sem limite de tempo, sem incluir o efeito do priming e da categoria, foi 

verificado um efeito nos tempos de resposta para utensílios precedidos por faces negras e 

este resultado não vai à direção do que é encontrado na literatura (Correll et al., 2002; 

Payne, 2001; Payne et al., 2001, Payne et al., 2005; Plant et al., 2011). Este resultado tem 

sua importância quando se pensa nas últimas discussões levantadas sobre a necessidade de 

se levar em consideração fatores do contexto nos estudos com priming, devido à sua 

tenuidade (Klatsky & Kreswell, 2014). Talvez, por isso se faça importante para alguns 

psicólogos sociais, a replicação dos estudos de priming em diferentes culturas e contextos 

(Cesário, 2014). 

No entanto, na fase com limite de tempo e com a inclusão dos primings e da 

categoria, foi possível encontrar alguns efeitos importantes. Dentre tais resultados 

encontrados, verificou-se que a face negra contribuiu para um nivelamento do tempo de 

resposta para as armas entre as categorias e este nivelamento foi em decorrência dos 

policiais. Apesar de os policiais possuírem um treinamento que os possibilita lidar com 

armas, não houve diferenças no tempo de resposta ao serem comparados com cidadãos 

leigos quando estavam sob pressão. Para os utensílios precedidos por uma face branca, 

também houve um nivelamento entre as categorias advindo de um aumento de tempo, em 

comparação à face negra, em ambas as categorias. A força do estereótipo (Allen et al., 

2009) parece exercer alguma influência neste caso quando se percebe que sob pressão, 

policiais e estudantes, levaram mais tempo para responder a um utensílio precedido por 

uma face branca.  

Na fase sem limite de tempo, foi percebido que apenas a face negra contribuiu 

para os acertos de armas e as faces brancas para os acertos de utensílios. Na fase com 

limite de tempo verificou-se que a face negra, exclusivamente, contribuiu para os acertos 

de armas.  

Na medida de ajuste, quando não houve a pressão do tempo, os participantes 

demonstraram que apesar dos acertos, eles não diferenciaram bem um utensílio de uma 

arma, enquanto que na fase com limite de tempo, não foi possível verificar nenhum 

resultado. 

Observando os resultados acima, percebe-se que a força do estereótipo contribuiu 

para que os participantes agissem de acordo com ele, pois se percebe que a face negra 

exerceu um maior impacto para uma percepção mais rápida e para mais acertos de armas, 

assim como para um menor controle do que poderia ser um utensílio ou não. A face branca 
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também contribuiu para a inexistência de uma avaliação com maior propriedade de um 

utensílio, entretanto o montante dos impactos causados pela face negra, de um modo 

estereotípico, superou o da face branca.  

Apesar da diferença de alguns destes resultados com a literatura, estes dados vão 

ao encontro de estudos que evidenciam uma interface com as admoestações as quais 

indivíduos negros vivenciam. Estes trabalhos demonstram que ao se tratar de uma pessoa 

negra, seus participantes aderem a uma maior aplicabilidade de punições (Blair, Judd & 

Chapleu, 2004), a uma maior adesão ao sentenciamento à morte (Aberhardt, Davies, 

Purdie-Vaughns & Johnson, 2005), a uma pior distribuição dos meios de educação 

(Biernat, Collins, Miller & Thompson, 2009), a uma menor atribuição de sucesso social 

(Lima & Vala, 2004b), etc.  

Levando em consideração, que parte dos participantes da pesquisa eram policiais, 

é válido questionar se as respostas por eles dadas é algo apenas do grupo participante da 

pesquisa ou se refletem uma crença compartilhada por outros membros da instituição. Se 

sim, pode fazer sentido acreditar que determinados dados de violência urbana, trazidos no 

início deste trabalho, envolvendo policiais não sejam aleatórios. Apesar de os policias 

acertarem mais armas e levarem mais tempo para responder, eles não conseguiram 

diferenciar apropriadamente um utensílio. Se este comportamento se refletir fora do 

laboratório, os dados anuais de violência poderão se repetir por mais alguns anos.  

Percebeu-se também que os participantes apresentaram uma atribuição de 

desumanização e aderiram ao Racismo Moderno. Entre os policiais, além de eles terem 

aderido a estes mesmo constructos com maior intensidade, em comparação aos estudantes, 

concordaram mais com punções mais duras. Não foi feita uma análise que verificasse o 

impacto destes constructos na identificação/desidentificação de armas, mas se estes 

constructos também permeiam a identificação de armas e os vieses, se torna mais intensa a 

suspeita de que os dados sobre violência anteriormente citados (ANSP, 2013; Bueno et al. 

2013; CNI-IBOPE, 2011; PNAD, 2010) não se tratam de casos aleatórios. 

Assim, pode-se concluir que as faces negras contribuíram para mais relações 

estereotípicas. Entre os participantes, os policiais apresentaram maiores tempos de 

resposta e de acerto, porém cometeram mais vieses. Adicionalmente, aderiram mais à 

desumanização, ao Racismo Moderno e punições mais duras. 

 Entre os limites deste estudo está o não uso de regressões no intuito de saber se as 

variáveis de desumanização e de Racismo Moderno predizem os níveis de punição e o 

quanto elas predizem. Este estudo é de medidas repetidas, sendo que os estudos 
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envolvendo o paradigma da identificação/desidentificação de armas trabalham com grupos 

diferentes para cada fase, com e sem limite de tempo. Os primings não exerceram o 

impacto esperado. Pode ser porque eles não foram robustos o suficiente para exercer efeito 

sobre os participantes (Doyen, Kelin, Pichon & Cleeremans, 2012) ou por questões 

referentes a público, contexto, monitoramento por parte dos participantes, etc. que os 

impossibilitaram de se manifestarem de modo mais efetivo (Simons, 2014). O número de 

participantes alocados em cada grupo experimental é relativamente pequeno e o aumento 

deste número de participantes poderia dar maior certeza se os primings influenciam ou 

não.  

Entre as direções futuras, seria importante trabalhar com a 

identificação/desidentificação de armas, acompanhando periodicamente policiais no 

intuito de diminuir os vieses. Seria válido de dedicar, também, a estudos que trouxessem 

diferentes tipos de crime, com o objetivo de saber como cada grupo reagiria. 

As possíveis contribuições para a área de conhecimento são a ampliação do 

recente escopo sobre quais processos podem subjazer o fenômeno dos vieses na 

identificação/desidentificação de armas e da desumanização, assim como o que pode ser 

feito para a diminuição destes vieses. 
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            Anexo 1 

Diagrama do procedimento experimental 
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Anexo 2 

Priming de crime e questionário de fixação 

 

O Brasil tem apresentado índices de violência alarmantes. Segundo o IBGE, 

quase 50 mil homicídios acontecem por ano, cerca de 12 milhões de pessoas 

são vítimas de roubo e dois milhões e meio já foram vítimas de agressão física. 

Entre 2003 e 2010 a taxa de violência nas capitais do país caiu apenas 1,4% e 

no interior aumentou em 2,8%. A notícia abaixo reflete parte do que estes dados 

apresentam. 

Apresentado autor de um triplo homicídio 

Foi apresentado, nesta segunda-feira (4), no auditório do edifício-sede da Polícia 

Civil, na Piedade, o acusado por triplo homicídio de nome M. T. B. Ele foi 

apresentado pela diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) 

após ter sido preso na última quinta-feira (31), durante uma operação conjunta 

da 17ª DT (Madre de Deus) e da 10ª CIPM, por ter participado do roubo seguido 

de morte do comerciante B. P. S., em novembro de 2012, no estabelecimento 

comercial da vítima, na estrada de Santo Estevão. 

Ele já havia sido preso por tráfico de drogas após uma denúncia encaminhada à 

polícia de que a sua antiga casa funcionava como ponto de venda de drogas 

após vizinhos perceberem de um odor característico de maconha e de 

testemunharem um constante trânsito de pessoas entrando e saindo da casa. Na 

chegada dos investigadores à casa de M. T. B., eles flagraram o traficante em 

companhia de outros homens que foram levados à delegacia e liberados após 

assinarem um Termo Circunstanciado. 

Meses após sua liberação, M. T. B. participou com outros comparsas do roubo 

que resultou na morte do comerciante B. P. S. Segundo informações, ele 

pretendia roubar R$ 3 mil do comerciante, que reagiu e foi baleado. 

A polícia ainda apurou que em 12 de janeiro último ele assumiu o controle do 

tráfico no distrito de Caípe, em São Francisco do Conde e torturou e assassinou 

mais três pessoas. Ele ficará custodiado na carceragem da 21ª DT à disposição 

da Justiça.  Algumas informações sobre o crime cometido por M. T. B. ainda 

precisam ser obtidas e ele é e principal fonte de informações da polícia. 
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Após a tarefa no computador, você responderá a um questionário no qual uma 

parte dele se refere à notícia que você acabou de ler. Para garantir que você se 

lembre satisfatoriamente dessa notícia, gostaríamos que você respondesse à 

essas breves perguntas, colocando “V” nas perguntas verdadeiras e “F” nas 

perguntas falsas. 

 

 

O acusado foi preso por roubo. (      ) 

A casa do acusado era um ponto de tráfico. (      ) 

Ele cometeu todos os crimes sozinho. (      ) 

Ele foi capturado apenas uma vez. (      ) 

O acusado após ser capturado, não ficou sob custódia. (      ) 

O acusado torturou e  matou três pessoas. (      ) 

O acusado não foi preso por assassinato. (      ) 

O acusado foi capturado em Salvador. (      ) 
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Anexo 3 

Priming de recuperação de crime e questionário de fixação 

 

Apesar de a violência ainda ser um problema no Brasil, ela, aos poucos, vem 

diminuindo. Segundo o IBGE, nos últimos dez anos, a violência diminuiu em 

quinze por cento. Os homicídios diminuíram em quinze mil por ano, o número 

de vítimas de roubo diminui em três milhões e seiscentas e as agressões 

físicas diminuíram em duzentos e cinquenta mil. 

Autor de um triplo homicídio se torna professor graças a programa que 

busca recuperar jovens que cometeram crime 

O acusado por triplo homicídio de nome M. T. B. foi apresentado pela diretora do 

Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) como exemplo de que políticas 

de recuperação de criminosos podem ser eficazes. Após ter sido preso, durante 

uma operação conjunta da 17ª DT (Madre de Deus) e da 10ª CIPM, por ter 

participado do roubo seguido de morte do comerciante B. P. S., em novembro de 

2011, ele foi inserido em um programa de análise e recuperação de criminosos. 

O acusado foi transferido a uma central na qual passou por uma avaliação 

psicossocial e de levantamento de demandas que avalia também suas 

potencialidades (profissão, graduação, conhecimentos e habilidades), bem como 

suas limitações e restrições. Posteriormente, foi encaminhado a uma instituição 

sem fins lucrativos para preencher postos de trabalho de acordo com o perfil 

levantado na entrevista. 

Após essa esta fase, M. T. B. participou de aulas de boa conduta, prestou 

serviços à sociedade e teve cursos de informática, música e artesanato. Durante 

a análise verificou-se que M. T. B. possuía um grande talento para a área de 

informática, na qual se desenvolveu significativamente. Após quatro meses de 

curso, ele se tornou monitor da disciplina de informática do programa de 

recuperação de criminosos. 

Passado um ano, com o afastamento de um professor do programa, M. T. B. se 

tornou professor da disciplina de informática e tem trabalhado com outros jovens 

que são transferidos no intuito de, assim como ele, terem uma outra chance. De 

todo modo algumas informações sobre o crime cometido por M. T. B. ainda 

precisam ser obtidas e ele é e a principal fonte de informações da polícia. 
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Após a tarefa no computador, você responderá a um questionário no qual uma 

parte dele se refere à notícia que você acabou de ler. Para garantir que você se 

lembre satisfatoriamente dessa notícia, gostaríamos que você respondesse à 

essas breves perguntas, colocando “V” nas perguntas verdadeiras e “F” nas 

perguntas falsas. 

 

 

O acusado passou por uma avaliação psicossocial 

 

(    ) 

O acusado não se recuperou 

 

(    ) 

Ele demonstrou talento em uma área 

 

(    ) 

Ele se tornou professor após um ano 

 

(    ) 

Ele participou de um programa de recuperação 

 

(    ) 

O programa não se mostrou eficaz 

 

(    ) 

O programa não buscou ajudar outros jovens 

 

(    ) 

O acusado não cometeu homicídio (    ) 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

Anexo 4 

Questionário de aplicação de punição de auto justiça de Kessler, Neuman, 

Mummendey, Berthold, Schubert e Waldzus (2010) e de punições legais, segundo o 

código penal brasileiro para os grupos de priming de crime e de redução de crime 

Agora você responderá a um breve questionário no qual queremos saber a sua 
opinião sobre o caso apresentado na notícia que você leu anteriormente. Não 
existe resposta certa nem errada e, por favor, seja o mais sincero possível. 

Qual a sua opinião sobre a forma como o indivíduo que cometeu tal crime 
deveria ser responsabilizado? Por favor, marque ao lado da pergunta da seguinte 
forma: 

1 – se você discorda totalmente; 

2 – se você discorda parcialmente; 

3 – se você não discorda, nem concorda; 

4 – se você concorda parcialmente; 

5 – se você concorda totalmente; 

Pagamento de multa  

 

Prestar serviços comunitários  

 

Ser preso para que mais males possam ser evitados  

 

Levar uma surra, se for necessário para fazê-lo confessar, durante o interrogatório 

para que mais males possam ser evitados 

 

Ser submetido a dor física se necessário para fazê-lo confessar, durante o 

interrogatório para que mais males possam ser evitados 

 

Ser morto para que mais males possam ser evitados  
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Anexo 5 

Chek list de desumanização de Loughnam, Haslam e Koshima (2009). 

 

Marque com um “x” as características que, na sua opinião, correspondem a um 

criminoso que comete o tipo de crime apresentado na notícia que você leu 

anteriormente (marque quantas características quiser). 

Caloroso                                                       (    )    Distraído (    ) 

Animal                                               (    ) Inflexível (    ) 

Refinado                                                          (    ) Moral (    ) 

Inteligente                                                     (    ) Extrovertido (    ) 

Nervoso                                                           (    ) Inacessível (    ) 

Coração duro                                                 (    ) Metódico (    ) 

Instável                                                               (    ) Frio (    ) 

Irracional                                       (    ) Curioso (    ) 

Conservador                                                      (    ) Organizado (    ) 

Intolerante                                                       (    ) Agressivo (    ) 

Sem vocabulário                                       (    ) Rude (    ) 

Superficial                      (    ) Humilde (    ) 

Confiável                               (    ) Emocional (    ) 

Espontâneo                                                       (    ) Minucioso (    ) 

Rígido                                             (    ) Mente aberta (    ) 

Polido                                                                  (    ) Sociável  (    ) 

Impessoal (    )   
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 Anexo 6 

 Escala de racismo Moderno de adaptada ao contexto brasileiro (Santos e cols., 

2005). 

 

Por favor, leia atentamente cada um dos itens abaixo a respeito dos negros e em seguida, 

indique seu grau de concordância com cada um deles. Por gentileza responda todos, 

utilizando a escala abaixo, coloque ao lado cada item o número que melhor representa sua 

resposta. 

 

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo totalmente 

____Eles tem conseguido mais do que merecem 

____Eles recebem muito respeito e consideração 

____Eles são muito exigentes em relação aos seus direitos 

____A discriminação não é um problema no Brasil 

____Eles tem muita influência política 

____Eles não necessitam de ajuda, apenas devem se esforçar 

____Eles devem superar o preconceito sem apoio como aconteceu com outros grupos 

____Possuem maior habilidade culinária 

____Estão em moda as suas danças pela sensualidade que expressam 

____Tem-se dada demasiada importância aos seus movimentos de protesto 

____Parece pouco prudente dar importância às suas queixas 

____Apresentam melhor desempenho em modalidades esportivas 

____Possuem beleza diferente 

 

 

 

 

 

 

 


