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Resumo 
 
Este trabalho está dividido em duas partes. A primeira se caracterizou pela 

implementação de um software de identificação de armas de imersão em 

realidade 3D que se caracterizou por dois estudos. O primeiro estudo, com 20 

trials – aparições de avatares portando armas ou celulares – teve como objetivo 

verificar se o racismo poderia influenciar no padrão de resposta de participantes 

brasileiros e moçambicanos a avatares brancos e negros portando armas de 

fogo ou celulares. O segundo estudo triplicou a quantidade de trials (60) com o 

intuito de verificar se uma maior aparição de avatares negros e brancos portando 

armas de fogo e celulares diminuiria ou exacerbaria o efeito do racismo na tarefa. 

Os resultados mostraram que os participantes apresentam um maior número de 

acerto para um avatar negro desarmado (estudo 1) e que as medidas de 

sensibilidade e critério não dependem da raça do avatar e que 60 trials não são 

o suficiente para produzir padrões de resposta conclusivos (estudo 2). A segunda 

parte desta pesquisa teve como objetivo verificar se o tipo de framing poderia 

impactar no grau de responsabilização a um adolescente que atenta contra vida 

de outras pessoas e se isto possuiria alguma relação com o ultraje moral, a 

ameaça e as emoções (estudo 1) e o quanto esta tomada de decisão poderia 

sofrer efeito do preconceito quando se tratasse de um adolescente negro, em 

uma amostra brasileira (estudo 2), ou quando se tratasse de um adolescente 

árabe, em uma amostra espanhola (estudo3). Os resultados mostraram que a 

raiva teve mais impacto que o medo na responsabilização de um adolescente 

(estudo 1), que os participantes submetidos ao framing individualizado 

apresentaram maiores escores de ultraje moral e responsabilização para o 

adolescente branco (estudos 2 e 3). Questões sobre processos duais, 



automatismo e controle, framing, racismo e segurança pública foram 

apresentadas e discutidas. 

Palavras chave: Armas, avatar, framing, processos duais, racismo 



Abstract 
 
This work is divided into two parts. The first one is a software implementation of 

a weapon identification in virtual reality, which is divided in two studies. In the first 

study, with 20 trials - appearances of avatars carrying guns or cell phones - aimed 

to verify whether racism could influence the response pattern of Brazilian and 

Mozambican participants to white and black avatars carrying guns or cell phones. 

In the second study, the number of trials was tripled(60) in order to verify whether 

a greater appearance of black and white avatars carrying guns or cell phones 

would reduce or exacerbate the racism effect on the task. The results showed 

each participant made a higher number of correct answers for an unarmed black 

avatar (study 1). The measures of sensitivity and criterion did not depend on the 

avatar race and that 60 trials are not enough to produce conclusive response 

patterns (study 2). The second part of this research aimed to verify if the type of 

framing could impact on the degree of accountability to an adolescent who attacks 

other people's lives and if this situation would have any relationship with moral 

outrage, threat and emotions (study 1) and how much this decision making could 

be impacted from prejudice when dealing with a black teenager, in a Brazilian 

sample (study 2), or when dealing with an Arab teenager, in a Spanish sample 

(study3). The results showed that anger had more impact than fear on the 

responsibility of an adolescent (study 1), and that participants who underwent 

individualized framing had higher scores of moral outrage and accountability for 

the white teenager (studies 2 and 3). Questions about dual processes, 

automation and control, framing, racism and public security were presented and 

discussed. 

Keywords: weapons, avatar, framing, dual processes, racism 
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Apresentação 
 

Em Nova Iorque, durante uma revista, o imigrante senegalês Amadou 

Diallo retirou a sua carteira do bolso para mostrar a sua documentação e foi 

assassinado por policiais que confundiram a sua carteira com uma arma. Em 

São Paulo capital, um homem negro foi assassinado por policiais que 

confundiram a sua bíblia com uma arma. Em 2017, a redução da maioridade 

penal volta a ser pauta de votação no legislativo e os dados mais recentes 

apontam que oitenta e quatro por cento dos brasileiros diz ser favorável à 

redução da maioridade penal (“Instituto de Pesquisa Datafolha”, 2019). 

O que estes casos tem em comum? Ambos os acontecimentos estão 

relacionados a tomadas de decisão baseadas em informações superficiais. No 

primeiro caso, o tom da pele pareceu ter sido o suficiente para que um policial 

confundisse um utensílio qualquer com uma arma de fogo e decidisse disparar 

contra um indivíduo. No segundo caso, noções que não correspondem à 

realidade dos adolescentes em conflito com a lei contribuem para um tipo de 

resposta da população e para possíveis decisões em políticas públicas. 

Na tentativa de entender processo de tomada de decisão como os 

apresentados acima, a psicologia social utiliza a teoria dos processos duais 

(Smith & DeCoster, 2000) que afirma que há dois modos de os seres humanos 

processarem informação, conhecidos como de tipo 1 e de tipo 2 (Evans & 

Stanovich, 2013). O processamento de tipo 1 ocorreria com menor propriedade 

por parte do indivíduo, enquanto que o processamento de tipo 2 se manifestaria 

de maneira serial, analítica e com maior acesso à consciência (Evans, 2008). 

Com base nesta teoria mais ampla duas subteorias, conhecidas como 



 
 

automatismo e controle e Framing, são desenvolvidas e serão as subteorias que 

embasarão esta pesquisa, que está subdividida em duas partes. 

A primeira parte se embasa na subteoria automatismo e controle a qual 

afirma que o entendimento dos seres humanos a respeito do mundo que os 

rodeia se dá através de dois tipos de cognição. A primeira seria a cognição 

automática e se caracteriza por processos que ocorrem de maneira rápida, com 

pouco acesso à consciência e que está mais relacionada a associações que 

ocorreram ao longo do tempo entre objetos e atributos, enquanto que a cognição 

controlada se referiria a processos que acontecem de maneira lenta, com maior 

acesso à consciência e mais relacionados à análise fina dos acontecimentos 

(Banaji & Greenwald, 1995). A cognição automática tende a levar os indivíduos 

a fazerem análises mais enviesadas e possui maior relação com aspectos de 

preconceito ao passo que a cognição controlada ocorreria de maneira lenta, com 

maior acesso à consciência e com maior impacto ao controle do preconceito 

(Dasgupta, 2009). Com base nesta subteoria e em decorrência do assassinato 

de Amadou Diallo, foi desenvolvida a Tarefa de identificação de armas – TIA – 

(Payne, 2001) que tinha como objetivo verificar o quanto o racismo automático 

contribuía na decisão enviesada de armas e utensílios e os resultados 

demonstraram que o racismo é um fator importante na identificação de armas e 

outros objetos. 

No Brasil, mortes por armas de fogo e racismo não parecem ser itens 

isolados quando se percebe que das 47 mil pessoas assassinadas por armas de 

fogo em 2016, 39 mil eram negras (“Atlas da Violência”, 2019) e que 75,4% das 

pessoas mortas em intervenções policiais eram negras (“Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública”, 2019). Diante deste quadro, utilizando o paradigma da 

identificação de 



 
 

armas no Brasil, Dantas e Pereira (2014) demonstraram que participantes de sua 

pesquisa tendiam a confundir mais um utensílio com uma arma quando este era 

precedido por uma face negra, sendo que este efeito era mais intenso entre 

policiais. Lima, Araújo e Poderoso (2018), também demonstraram que policiais 

tendiam a disparar mais rápido quando se tratava de uma pessoa negra 

desarmada. 

De todo modo, assim como nos estudos feitos fora do Brasil (Correll, Park, 

Judd & Wintenbrink, 2002; Payne, 2001; Payne, Lambert & Jacoby, 2002), estes 

estudos são realizados em realidade 2D, com indivíduos inanimados e com os 

participantes diante de uma tela de computador e não se sabe como seriam os 

padrões de resultado em um ambiente de imersão em 3D e mais dinâmico. Neste 

sentido, o objetivo desta parte da pesquisa foi verificar se com a utilização de um 

software de imersão em realidade 3D e avatares em movimento, portando armas 

de fogo ou celulares, os participantes apresentariam padrões de respostas 

semelhantes aos encontrados nos demais estudos ou se este padrão poderia 

mudar. Além disto, também se teve como objetivo verificar se o aumento de 

aparições de avatares negros e brancos portando armas de fogo e celulares 

poderia exacerbar decisões incorretas ou se diminuiria o número de erros na 

identificação de armas. Com o intuito de verificar como todo este processo 

ocorreria em outro contexto, parte da pesquisa também foi realizada com uma 

amostra moçambicana. 

Sabe-se que tomadas de decisão que podem conduzir ao erro não apenas 

ocorrem diante da associação rápida entre objetos e atributos. Neste sentido, a 

teoria dos processos duais também estuda tomadas de decisão que podem 

conduzir ao erro dependendo da maneira como a informação se organiza diante 

dos indivíduos. Este processo é estudado com base em uma subteoria 

conhecida como framing (Khaneman, 2012). 



 
 

Segundo a subteoria framing, entre os tipos de informação capazes de 

modificar as respostas dos indivíduos sobre um mesmo acontecimento estão as 

informações apresentadas de maneira individualizada – que podem resultar em 

respostas mais emocionais e menos escrutinadas – e as informações 

apresentadas de maneira generalizada – que podem resultar em respostas mais 

parcimoniosas (Khaneman & Tversky, 1984). A tomada de decisão, 

simplesmente com base na maneira que ela é apresentada e sem uma análise 

mais fina parece estar relacionada com a posição das pessoas sobre a 

responsabilização de adolescentes. Sabe-se que do total de adolescentes em 

conflito com a lei, 9,8% atenta contra a vida de outras pessoas, o que 

corresponde a 0,013% de toda a população adolescente brasileira que é de 21 

milhões (ASP, 2019). Entretanto, como citado acima, oitenta e quatro por cento 

da população é a favor da redução da maioridade penal (ASP, 2019). Algo 

importante em salientar é que este valor de 0,013% corresponde a 7 

adolescentes que atentam contra a vida de outras pessoas por dia. Seria por 

conta da maneira como a informação sobre adolescentes que atentam contra a 

vida de outras pessoas é transmitida que levaria os indivíduos a serem favoráveis 

a determinadas formas de responsabilização? 

Com base neste preceito, foi verificado se a tomada de decisão sobre o 

quanto um adolescente dever ser responsabilizado como um adulto – levando 

com consideração o ultraje moral e as emoções – sofre algum tipo de 

modificação se a informação for apresentada de maneira individualizada ou 

generalizada e se todo este processo sofre efeito do racismo. Assim como na 

primeira parte desta pesquisa, com o intuito de saber como estas atribuições se 



 
 

manifestariam em outro contexto, esta parte da pesquisa foi realizada com uma 

amostra espanhola. 

Esta pesquisa, portanto, está subdividida em dois trabalhos, um focado 

na implementação de um software para a análise do racismo automático na 

identificação de armas e outro no quanto o tipo de informação pode impactar na 

decisão sobre a responsabilização a um adolescente. Os estudos realizados 

nesta pesquisa se relacionam no instante em que ambos buscam verificar se 

questões que se referem à segurança pública podem ser impactados por 

processos de tomada de decisão que ocorrem fora do escrutínio dos indivíduos 

e que, portanto, podendo conduzir a resultados preocupantes. Outra questão 

importante e que mantem ambos os estudos articulados é o foco nos efeitos do 

preconceito étnico e racial que podem se manifestar em diferentes contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 1. Preconceito, racismo e etnocentrismo 
 

O preconceito pode ser definido como uma atitude de prevenção ou 

hostilidade a uma pessoa que pertence a um determinado grupo, partindo do 

princípio de que esta pessoa possuiria características desagradáveis deste 

grupo (Allport, 1954/1979), sendo que esta condição teria como efeito 

desvantagens injustas aos grupos alvos do preconceito (Jones, 1973). Este 

processo pode ocorrer tanto de modo flagrante quanto de modo sutil e quando 

está mais relacionado a atitudes de ameaça e rejeição (flagrante), o preconceito 

é mais compartilhado entre pessoas conservadoras e com menores índices de 

educação, ao passo que quando o preconceito está mais relacionado a valores 

tradicionais, a diferenças culturais, etc. (sutil), este costuma ser compartilhado 

mais frequentemente entre pessoas menos conservadoras e com maiores 

índices de educação (Pettigrew & Meertens, 1995). Os elementos comuns ao 

preconceito são a ênfase na hierarquização entre os grupos, sentimentos de 

antipatia a membros do exogrupo, a homogeneização dos membros do grupo 

alvo do preconceito e uma resistência social e cognitiva às evidências que negam 

as avaliações negativas do grupo alvo do preconceito (Lima, 2013). 

O preconceito é um fenômeno complexo e de bases variadas. O 

argumento biossociológico afirma que um dos processos que subjazem a 

manifestação do preconceito teria como base sistemas que se desenvolveram 

ao longo da evolução e que foram necessários para a manutenção da 

sobrevivência e que tiveram como efeito a tendência dos seres humanos a 

preferirem o seu próprio grupo. Estes processos seriam uma aptidão para a 

inclusão – preferência pelos parentes, o que promoveria a subsistência do grupo 

–, uma tendência à criação de sistemas de autoridade – a aceitação de validade 

do que as autoridades nos 



 
 

dizem e a internalização dessas informações – e uma hostilidade intergrupal – 

que viria da necessidade de proteção dos membros do grupo, do controle dos 

suprimentos e da manutenção de coesão (Fishbein, 2004). A existência destes 

sistemas ganha maior sentido quando se leva em consideração achados 

neurocientíficos que apontam que a ativação da amídala está relacionada a 

respostas a ameaças intergrupais, que a ativação da ínsula está associada a 

respostas negativas mais intensas a membros do exogrupo e que a ativação do 

córtex orbito frontal (responsável por sinais de afetividade) está associada a 

preferência aos membros do próprio grupo (Amodio & Mendoza, 2010). Os 

achados acima, parecem manter ainda mais firmes a explicação de base 

sociopsicológica (Jones, 1973) que afirma que o preconceito estaria relacionado 

à noção dos indivíduos sobre a existência de grupos que conduziria a 

comparações e avaliações entre o grupo de pertença e os demais grupos 

(Festinger, 1954), sendo que o grupo de pertença costuma ser a referência 

positiva (Blumer, 1958). 

Apesar das discussões acima partirem de disciplinas diferentes, todas 

apresentam algo em comum em se tratando das explicações das bases para o 

preconceito que é a relação endogrupo e exogrupo, a qual não poderia existir 

sem o processo de categorização. Este processo se caracteriza pela alocação 

de indivíduos em categorias sociais com base em atributos físicos, status social, 

ou qualquer outra informação que se torne acessível quando se está diante do 

alvo da categorização (Fiske & Neuberg, 1990). Um dos efeitos da 

categorização, é a tendência a desprezar características particulares do alvo, 

levando o percebedor a fazer associações quase automáticas que potencializam 

reações estereotipadas (Macrae & Bodenhausen, 2001) que podem leva-lo a 
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decisões enviesadas (Wilson, Hugenberg & Rule, 2017). Para que tudo isto 

ocorra é preciso haver a noção da existência de grupos e uma identificação com 

algum deles, uma perspectiva avaliativa decorrente dessa identificação e um 

investimento emocional, tanto na identificação quanto na avaliação do próprio 

grupo (Tajfel, 1982; Stangor, 2016). Uma possível consequência desta noção de 

grupo e deste investimento emocional seriam inferências que sugeririam a 

estabilidade e inevitabilidade de alguns padrões de conduta (Haslam, Bastian, 

Bain & Kashima, 2006) que contribuiriam para o surgimento de crenças de que 

determinados grupos humanos seriam detentores de características imutáveis, 

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

Bissett, 2004). Esta condição, por sua vez, pode sustentar justificativas com o 

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

Bahns, Warner & Schaller, 2011). 

Este conjunto de habilidades, apresentados acima, desempenhem um 

papel importante na produção do preconceito, porém o seu conteúdo e sua 

construção contra um determinado alvo é cultural (Stangor, 2016), portanto a 

estrutura social, a economia e o contexto histórico de cada grupo contribuem 

para a formação da atitude preconceituosa, que também sofre impacto dos 

resultados que produz (Lima, 2013). Neste sentido, o preconceito possui 

características e modos distintos de funcionamento nas relações socais. Um 

destes modos é o racismo que junto à atitude de evitação de hostilidade a um 

membro de outro grupo, é acrescido de mais três condições. Estas condições 

seriam a classificação de raças a partir de fatores biológicos, a premissa da 

superioridade de uma raça sobre a outra e a racionalização de práticas 
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institucionais e culturais que formalizam a dominação de um grupo racial sobre 

outro (Zárate, 2009). 

A partir da segunda metade do século XX, mudanças como a declaração 

dos direitos humanos e o cenário de lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos 

provocaram um contexto no qual não era mais aceitável a expressão do racismo 

(Lima & Vala, 2004a), que passou a se manifestar de maneira mais sutil (Zárate, 

2009). Entretanto, com o surgimento do que tem sido chamado de novo 

conservadorismo, que se caracteriza, inclusive, por uma resistência a direitos a 

negros, indígenas, LGBTQ+, etc., a expressão do racismo se tornou menos 

camuflada (Almeida, 2019). Isto não quer dizer que a expressão sutil do racismo 

ainda não esteja presente, mas que diante desta manifestação mais velada, hoje 

há uma expressão mais direta do racismo que não pode ser desprezada e que 

torna o fenômeno mais preocupante e complexo. Um modelo que parece 

apropriado para abordar tal complexidade é aquele proposto por Jones (1973) 

que envolve os racismos individual (Allport, 1954/1979), institucional (Ture & 

Hamilton, 1992/1967) e cultural (Jones, 1973). Este modelo tem como referência 

o modelo telescópico de Allport (1954/1979), acrescido dos racismos institucional 

e cultural. 
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Figura 1. Representação do racismo, segundo o modelo telescópico de 

Jones (1973). 

 
 

O racismo individual seria aquele que ocorre nas relações interpessoais, 

nas quais a análise e a interpretação negativa sobre pessoas negras são 

mediadas pelos valores dos indivíduos que realizam o julgamento. Uma 

demonstração do racismo individual pode ser encontrada nos resultados de um 

estudo clássico realizado por Katz e Braly (1933) no qual foi requerido que 

estudantes universitários 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 respondia 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 
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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. foram atribuídas em níveis significativos a indivíduos 

negros. Outra demonstração do racismo individual se refere aos dados 

encontrados em um levantamento realizado no Brasil com o intuito de saber 

quais estereótipos pessoas brancas sustentavam sobre pessoas negras (Lima, 

2013). Os resultados deste levantamento demonstraram que 52% dos 

participantes viam pessoas negras como supersticiosas, 80% as viam como 

musicais, 65% as viam como atléticas e fortes e 85% as viam como alegres. 

O racismo institucional, por sua vez, se caracterizaria pela reprodução de 

comportamentos, regras e costumes – resultantes de uma cultura racista – nas 

instituições (Ture & Hamilton, 1992/1967). Neste sentido, em decorrência das 

complexas interrelações entre o racismo, a sociedade e as instituições, os 

indivíduos que compõem a instituição manteriam práticas racistas, 

independentes de sua intenção. Além disto, a prática institucional pode causar 

efeitos negativos na realidade da população negra, independente de estes 

resultados terem sido previstos ou desejados pela instituição (Jones, 1973; Ture 

& Hamilton, 1992/1967). Uma demonstração do impacto do racismo institucional 

são os resultados de um trabalho realizado por Goff, Eberhardt, Williams e 

Jackson (2008), no qual os autores fizeram um levantamento de notícias de 

crime envolvendo criminosos brancos e negros. Após coletar estas notícias, elas 

foram submetidas a uma análise de juízes que tinha como objetivo verificar o 

quanto estas notícias possuíam metáforas que se referiam a macacos. Após esta 

análise de juízes, a palavras referentes a estas metáforas foram agrupadas e foi 
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percebido que as notícias que se tratavam de criminosos negros possuíam mais 

metáforas que se referiam a macacos. Depois deste processo, uma regressão 

linear foi realizada e os resultados mostraram que os criminosos negros que 

sofreram maior atribuição de metáforas referentes a macacos foram os mais 

condenados a morte pelo estado americano. Com base na teoria das heurísticas 

e vieses, Cerqueira e Moura (2013) realizaram um trabalho com o objetivo de 

verificar o quanto a economia brasileira é impactada pela morte violenta de jovens. 

Após um cruzamento entre o número de mortes de jovens no Brasil e a projeção 

do nível de produção de cada jovem morto por violência letal, os resultados 

indicaram que o estado chega a perder 56 bilhões de reais ao ano apenas com a 

morte de jovens negros. 

O racismo cultural ocorre quando há uma submissão do grupo racial não 

dominante a aspectos culturais do grupo racial dominante e isto se dá a partir de 

processos que vão ocorrendo ao longo da história de conflitos entre estes dois 

grupos raciais (Jones, 1973). O resultado final deste processo é a justificativa 

para a manutenção de atitudes e comportamentos racistas, consciente ou não. 

O modo como o racismo se desenvolveu e se manifesta no Brasil exemplifica o 

que se entende como racismo cultural. 

Para lidar com categorias não brancas, os colonizadores ibéricos 

designavam pessoas escravizadas para desempenhar diversos papeis, 

constituíam proles com mulheres negras e indígenas no processo da colonização 

de exploração e esta 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 (Smedley & Smedley, 2011). 

O contexto gerado por estes acontecimentos tornou a 
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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 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, 1987). Apesar de este 

projeto ter sido colocado em prática, o seu objetivo final não foi alcançado 

(Azevedo, 1987), 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 que tona o racismo mais difícil de 

ser combatido. 

Neste sentido, apesar do discurso da miscigenação e das explicações 

apenas de base socioeconômica, o racismo acaba sendo responsável por uma 

série de efeitos negativos como uma menor atribuição de sucesso a pessoas 
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negras (Lima & Vala, 2004b), uma maior culpabilidade penal (Adorno, 1996), uma 

priorização de pessoas negras em abordagens policias (Barros, 2008), um 

acesso mais restrito aos serviços médicos (Kalckmann, Santos, Batista & Cruz, 

2007) e maiores taxas de mortalidade (“Instito de Pesquisa Aplicada”, 2020) 

Outras formas de manifestação também complexas e sutis do racismo que 

são objetos de estudo da psicologia social são Racismo simbólico (McConahay 

& Hough, 1976) – que 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 – o Racismo moderno – que 

concerne às perspectivas de que o racismo é algo do passado, de que os negros 

estão ocupando rapidamente espaços que não merecem devido a políticas de 

facilitação injustas (McConahay, Hardee & Batts 1981) – o Racismo aversivo – 

que se caracteriza por uma perspectiva amistosa e igualitária no nível explícito e 

por ideias hierárquicas no nível explícito (Dovidio, 2001) e o Racismo 

ambivalente – que se caracteriza pelo conflito entre sentimentos anti negros e 

sentimentos de simpatia devido à percepção das desvantagens vividas pela 

população negra (Katz & Haz, 1986). De todo modo, estes conceitos não serão 

trabalhados de maneira mais aprofundada, já que não serão utilizadas nesta 

pesquisa. 

Então, com base no que foi exposto supõe-se que o racismo cultural 

acaba sendo premissa na qual se desenvolve o racismo institucional que tem 

papel básico na perpetuação do racismo ao transmitir valores culturais que 

fundamentam o racismo individual (Jones, 1973). 
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Além do interesse do estudo do preconceito que se expressa através do 

racismo, os estudiosos também se interessam pelo preconceito que se manifesta 

no nível da etnicidade. A etnicidade ou identidade étnica é o conjunto de traços 

que caracterizam determinados grupos sociais como características fenotípicas, 

língua, religião, vestimenta, cultura ou experiência histórica (Green & Saher, 

2003). Ainda que esta identidade seja resultado do processo de socialização e 

aculturação (Roudometof, 2001), os indivíduos podem vir a percebê-la como 

uma característica social imutável, acentuando as diferenças (Green & Saher, 

2003), podendo resultar em uma expressão do preconceito conhecida como 

etnocentrismo (Levine & Campbell, 1972). 

O etnocentrismo é um fenômeno que se caracteriza por uma avaliação 

mais positiva dos traços relacionados ao próprio grupo e/ou uma resistência às 

características de outros grupos da mesma região ou originários de outro espaço 

geográfico – como imigrantes (Brewer, 1999). Este tipo de comportamento é 

diretamente proporcional às visões hierárquicas das relações sociais (Pratto, 

Sidanius, Stallworth & Malle, 1994), à sensação de ameaça a valores tradicionais 

(Pereira, Vala & Leyen, 2009), à ideia de inferioridade sobre o grupo não 

dominante (Abdel-Fattah, 2017) e ao endosso de políticas de expulsão (Alvaro & 

Monter, 2010). É importante salientar que os humanos tendem a preferir os 

membros do seu próprio grupo, porém o que costuma ser foco na discussão do 

preconceito interétnico é a relação entre grupo dominante e grupo não dominante 

(Jones, 1973). O desequilíbrio entre as relações dos grupos pode culminar no 

confronto entre membros de dois ou mais grupos étnicos no que se refere à 

reivindicação de pautas étnicas, queixas sobre a situação dos grupos ou ataques 

a outros grupos étnicos ou às suas propriedades (Brubaker & Latin). 
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Álvaro et al. (2015), realizaram um estudo com o intuito de verificar a 

relação entre valores e xenofobia e o nível de aceitação de punição a 

marroquinos. Para tanto, eles apresentaram uma notícia sobre um traficante de 

armas, vítima de força excessiva da polícia e que queria uma compensação aos 

danos sofridos. Os participantes foram menos tolerantes à violência policial 

quando o traficante era espanhol, quando comparado a um traficante marroquino 

ou cigano e quanto mais os participantes compartilhavam de valores de 

autopromoção e conservação, maior era a tolerância à violência policial contra 

marroquinos e ciganos. 

Silva, Álvaro, Torres e Garrido (2019), com o objetivo de verificar a relação 

entre ameaça terrorista, desumanização e privação de liberdade a indivíduos 

islâmicos – em uma amostra espanhola – apresentaram duas notícias sobre 

ações terroristas do estado islâmico na Síria. Um destas notícias afirmava que a 

Espanha estava sob ameaça de um ataque terrorista, enquanto que outra se 

referia a um integrante do estado islâmico que foi detido na Espanha. Após isto, 

foi requerido que os participantes respondessem a uma medida de 

desumanização e de justiça retributiva. Os resultados mostraram que o grupo 

que teve acesso à informação de ameaça de ataque à Espanha desumanizou 

mais o membro do estado islâmico e concordou mais com a justiça retributiva. 

Além disto, quanto mais adeptos a noções autoritárias, maiores eram a atribuição 

de desumanização e a concordância com a justiça retributiva. 

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. 
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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. 

Como foi demostrado acima, o preconceito é um fenômeno complexo e 

que, portanto, requer atenção. Na psicologia social, uma das formas de se 

investigar assuntos relacionados ao peconceito ocorre através da teoria dos 

processos duais que será o próximo tópico a ser apresentado neste trabalho. 
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Capítulo 2. Processos duais 

A teoria dos processos duais afirma que o ser humano possui dois tipos de 

processamento de informação. O processamento de tipo 1 não requer grande 

sobrecarga da memória de trabalho, possui expressões mais instintivas e se 

manifesta de maneira rápida quando se está diante de um determinado estímulo 

ou contexto (Evans & Stanovich, 2013). Este tipo de processamento 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). Nas relações sociais ele engloba, sobretudo, 

os resultados de longas experiências de associação ente objetos e atributos que 

geram o hábito, estando ligado ao aprendizado implícito e aos processos de 

condicionamento (Shiffrin & Schineider, 1977). 

O processamento do tipo 2 já requer uma maior quantidade de recursos 

cognitivos e ainda que ele seja observado em outros animais (Toats, 2006), é 

único entre os seres humanos no que tange ao poder de diferenciar suposições 

de crenças e na escolha racional através de experimentos mentais (Evans & 

Stanovich, 2013), em decorrência do córtex pré-frontal mais desenvolvido 

(Evans, 2010). Este tipo de processamento está relacionado à inteligência fluida, 

ao pensamento hipotético, à simulação mental e à tomada de decisão criteriosa 

(Evans & Stanovich, 2013) e segundo a sua história evolutiva, a sua principal 

base biológica se desenvolveu há aproximadamente 50 mil anos atrás, segundo 

evidências que datam deste período, que refletem a aquisição de poder de 

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

Ainda que se categorize os processamentos de informação da espécie 

humana como de tipo 1 e 2, é necessário lembrar que eles possuem 
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características complexas e que não se trata de uma simples divisão de dois 

tipos de sistema (Evans, 2003). Isto se torna ainda mais relevante quando se 

verifica que regiões primitivas do cérebro podem ser ativadas tanto através de 

estímulos apresentados ao nível da consciência, quanto através de uma medida 

indireta (Ito, 2010), que projeções da amidala ao córtex pré-frontal e ao 

hipocampo podem subjazer os processos de julgamento a respeito de um 

determinado alvo após uma dada reação emocional (Salzman & Fusi, 2010) e 

que projeções da amídala ao hipotálamo e ao giro cingulado sugerem o controle 

motor após avaliações de um dado evento (Heilbroner, Benjamin & Hayden, 

2015). 

Levando em consideração estes fenômenos complexos, Evans (2014) 

propõe uma representação dos processos duais que se subdivide em duas 

noções principais. A primeira delas se baseia em uma revisão apresentada por 

Henle (1962) que aponta que mesmo quando determinados pensamentos 

apresentem conclusões errôneas, não significa que as regras da racionalidade 

lógica tenham sido violadas. Neste sentido, um processo logicamente válido 

pode resultar em uma conclusão factualmente incorreta por consequência de 

uma má relação com os elementos alvo do julgamento (processos emocionais, 

mal entendimento, questões subjetivas, etc.). Um exemplo de um processo que 

segue uma racionalidade lógica, porém é factualmente incorreta pode ser o 

seguinte: “(A) A violência aumenta a cada ano, (B) o Brasil vive uma crise na 

segurança pública e (C) isto ocorre porque o governo não possui políticas de 

segurança pública”. Já um exemplo de segue um processo de racionalidade 

lógica e factualmente correto, poderia ser apresentado da seguinte maneira: “(A) 

A violência aumenta a cada ano, (B) o Brasil vive uma crise na segurança pública 
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e (C) isto ocorre porque as políticas de segurança pública aplicadas não são 

eficazes na redução da violência. 

As noções apresentadas acima são chamadas de racionalidade 

instrumental (Evans, 2014) e se subdividem em duas acepções conhecidas 

como noção subjetiva – refletida no primeiro exemplo – e noção objetiva – 

refletida no segundo exemplo. A noção subjetiva se caracteriza pela tomada de 

decisão baseada em perspectivas pessoais que ignoram características factuais 

sobre o que está sendo analisado, ao passo que a noção objetiva já ocorre 

levando em consideração referências factuais do contexto, independente dos 

desígnios pessoais de quem realiza a análise (Evans, 2014). Ainda que a noção 

objetiva conduza a uma conclusão correta e a noção subjetiva não, o que estes 

dois tipos de noção tem em comum são suas relações mais simples entre as 

variáveis e respostas padronizadas que podem ser emitidas em situações mais 

variadas – por isso chamadas de racionalidade instrumental. Algo que se deve 

assinalar sobre isso é que ainda que este tipo de racionalidade apresente uma 

interface entre os processos concernentes ao condicionamento e à 

aprendizagem individual, refletem, sobretudo, o processamento de tipo 1 por 

conta da sua característica instrumental (Fujita, Trope & Cunningham, 2014). 

À segunda acepção refente à tentativa de representação dos processos 

duais, dá-se o nome de racionalidade epistêmica, que se refere à tomada de 

decisão decorrente da análise criteriosa, em tempo real, dos elementos no 

ambiente em questão (Elqayan, 2012; Evans, 2014). Este tipo de racionalidade 

é exclusivo entre os humanos e ainda que requeira algum conhecimento 

acumulado através do processo de socialização, para servir como referência, ela 

se refere sobretudo ao processamento de tipo 2, pois só pode ocorrer através da 
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análise fina dos elementos presentes no momento da tomada de decisão. Neste 

sentido, os processos duais se caracterizariam por um tipo de cognição que 

ainda que tenha sofrido influência do aprendizado individual (sistema 2), em 

decorrência do processo de condicionamento (sistema 1), passou a requerer 

pouca atenção e menor capacidade da memória de trabalho (Elqayan, 2012), 

sendo definida como processamento de tipo 1 (Evans & Stanovich, 2013). Por 

outro lado, ainda que o outro tipo de cognição requeira algum tipo de 

conhecimento prévio como referência (sistema 1) requer maiores recursos 

cognitivos e ocorre por meios de simulações mentais, únicas entre os humanos 

(sistema 2), definida como processamento de tipo 2 (Evans & Stanovich, 2013). 

Então, ainda que se possa chamar tais processos de duais, é importante saber 

que estes se tratam de manifestações complexas da cognição humana e que 

serve de base para a teoria utilizada na primeira parte desta pesquisa que é a 

teoria do automatismo e controle. 
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Capítulo 3. Automatismo, controle e viés racial na identificação de 

armas 

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 & Sahrpe, 2009; 

Rand, Tomlin, Bear, Ludvig & Cohen, 2017). 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 acúmulo 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 (Smith & 

DeCoster, 2000). Uma vez ativada, a cognição automática, torna-se difícil de 

suprimir, gerando facilitações que contribuem para avaliações, julgamentos e 

decisões tendenciosas. Esta cognição teria como base 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). 

Esta subteoria se baseia em resultados de pesquisa que apresentam três 

importantes conclusões que são: a) o ser humano requer menos tempo para 

perceber uma relação que já faz parte de um esquema conhecido pelo indivíduo 

e mais tempo para perceber uma relação fora deste esquema (Donders, 1969); 

b) o processo de informação pode ser dividido em um modo que requer atenção, 

que possui capacidade limitada e que se inicia intencionalmente e em outro que 

requer pouca atenção, com capacidade ilimitada e de difícil supressão (Shiffrin & 

Schineider, 1977); e c) a tomada de decisão decorrente da associação 
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entre objetos e atributos, sem que o indivíduo se dê conta dela, ocorre entre 350 

(Balir & Banaji, 1996) e 500 (Payne, 2001) milésimos de segundo. 

Ainda que já houvesse resultados significativos sobre os processos 

automáticos e controlados, os estudos dedicados ao fenômeno do automatismo 

e controle que eram realizados até o fim da década de oitenta lidavam com os 

mesmos como se fossem processos puros e, portanto, eram utilizadas medidas 

distintas para se estimar os processos automáticos e controlados (Jacoby, 1991) 

e se acaso utilizassem uma mesma medida, quando era necessário 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 resultados destas pesquisas eram 

questionáveis, pois lidavam com o automatismo e controle como processos 

independentes (Devine & Sharp, 2009), o que levou Jacoby (1991) a desenvolver 

o que hoje se chama de processo dissociativo. Este procedimento pela utilização 

de um mesmo tipo de medida tanto na fase do automatismo quanto na fase do 

controle e de uma equação algorítmica que utiliza tanto os valores da fase 

automática quanto controlada da pesquisa, embora sejam enfatizados os dados 

automáticos. 

Motivado pelo assassinato do imigrante senegalês, Amadou Diallo, que 

teve a sua carteira confundida com uma arma e levou 40 tiros de policiais de 

Nova Iorque, Keith Payne (2001) adaptou o procedimento do processo 

dissociativo para o paradigma da inescapabilidade (método que submete os 

participantes a responderem a um estímulo percebido em até 800 ms) e o utilizou 

no seu instrumento conhecido como Tarefa de identificação de armas (TIA). Com 

base em estudos que demonstraram que os participantes associavam pessoas 
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negras a violência (Devine, 1989) e que associavam a violência a armas 

(Anderson, Benjamim & Barthlow, 1998), este instrumento buscou 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 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 de até 500 milésimos de segundo. 

Os resultados dos estudos que utilizaram a TIA demonstraram que 

quando precedidos de uma face 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 

precedesse 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. Além disto, 

utilizando um algoritmo baseado no processo dissociativo, percebeu-se que os 
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participantes confundiam mais um utensílio com uma arma quando este era 

precedido por uma face negra, em comparação à face branca. 

A TIA além de demonstrar o efeito do racismo automático na identificação 

de armas e utensílios, também demonstrou 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). Desde então, este paradigma ficou conhecido como 

viés do atirador (Correll, Urland & Ito, 2004), porém parte do procedimento foi 

questionado, pois o processo dissociativo de Payne (2001, 2008, 2014) era 

capaz, apenas, de identificar os participantes que enviesaram ou não, sem levar 

em consideração as nuances que poderiam estar presentes no momento da 

tomada de decisão (Correll, Park, Judd & Wintenbrink, 2002). Além deste 

questionamento a TIA foi criticada por separar a informação – face negra – e o 

objeto – arma ou utensílio – em dois eventos – face negra ou branca seguida de 

utensílio ou arma (Correl, Winttenbrink, Crawford & Sadler, 2015). 

Para lidar com estes problemas Correll, Park, Judd e Wintenbrink (2002), 

desenvolveram a Tarefa de tiro em primeira pessoa (TTPP) na qual, em um plano 

de fundo, surge uma imagem de corpo inteiro de uma pessoa branca ou negra e 

após 300 milésimo de segundo surge uma arma ou utensílio e o participante tem 

até 800 milésimos de segundo para decidir se o que foi visto foi uma arma ou 

utensílio. Além disto, este instrumento utiliza uma perspectiva conhecida como 

Teoria da detecção de sinal (TDS) que afirma que a tomada de decisão ocorre 

dentro de um espectro entre agir e desistir (Snodgrass & Corwin, 1988; Lynn & 

Barret, 2014). Esta noção considera o que são chamados de detecções corretas 

ou atirar em um indivíduo armado (DC), detecções incorretas ou não atirar em 
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um indivíduo armado (DI), falsos alarmes ou atirar em um indivíduo desarmado 

(FA) e rejeições corretas ou não atirar em um indivíduo desarmado (RC). Então, 

utilizando estas informações, pode ser calculado o que é conhecido como 

sensibilidade (d) que se refere à habilidade do participante em diferenciar armas 

de utensílio e o critério (c) que representa o instante em que o participante 

acredita que o alvo é suficientemente ameaçador para que ele decida atirar. 

Então, tem-se o cálculo da sensibilidade (d) que seria: 
 
d’=z (DC/(DC+DI))-z(FA/(FA+RC)) 

 
O critério, por sua vez, seria: 

 
c=-0,5* (z(DC/(DC+DI))+z(FA/(FA+RC))) , 

 
no qual z representa o escore z de cada tipo de resposta. 

 
Com o intuito de aplicar este conceito à noção de identificação de armas, 

Correll, Park, Judd, Wittenbrink Sadler e Keese (2007) desenvolveram um 

cálculo mais simples, trabalhando apenas com a acurácia do tiro (AT) - quando 

se atira em um indivíduo realmente armado – e o falso positivo (FP) - quando se 

atira em um indivíduo desarmado. Com base nesta noção, o cálculo da 

sensibilidade, adaptado por Correll et al. (2007) fica da seguinte forma: d’: zAT-

zFP. Por sua vez, o critério é escrito da seguinte maneira: c’: -0,5*(zFP+zAT). 

Nestes casos, o “z” também se refere aos escores z de cada medida (ver anexo 

1). 

Correll, Park, Judd e Wintenbrink (2002) afirmam que entre atirar ou não 

atirar, o participante toma a decisão dentro de um espectro do quanto o alvo lhe 

parece ameaçador ou não. Neste sentido, a utilizando a TDS na identificação de 

armas, a medida de sensibilidade (d’) indica o quanto os indivíduos conseguem 

diferenciar apropriadamente uma arma de outro objeto que não seja uma arma, 

como um celular ou uma ferramenta. Então, valores positivos indicam uma 
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melhor diferenciação de armas e outros objetos, enquanto valores negativos 

indicam uma pior diferenciação de armas e outros objetos. Já a medida de critério 

(c’) tem por objetivo mostrar o momento em que o indivíduo portando uma arma 

ou outro objeto parece ser ameaçador o suficiente para que o participante da 

pesquisa decida atirar. Segundo Correll, Hudson, Guillermo e Ma (2014), o 

critério mostra uma tendência para a ação na qual quanto mais distante de zero, 

negativo, menor o limiar para atirar e quanto mais distante de zero, positivo, 

maior o limiar para atirar. Por exemplo, um indivíduo que apresenta uma medida 

de critério de -0,2 pode até ter confundido outro objeto com uma arma, mas 

corrigiu a tempo, enquanto que um indivíduo que apresentou uma medida de 

critério de -0,9, além de confundir outro objeto com uma arma, apresenta altas 

chances de disparar em um alvo desarmado. Por outro lado, um indivíduo que 

apresenta uma medida de critério 0,2 quase não enviesa, porém, um indivíduo 

que apresenta uma medida de critério de 0,9, não só está confundindo uma arma 

com outro objeto, como apresenta altas chances de receber um tiro de um alvo 

armado. 

Os resultados utilizando TTPP baseada na TDS demonstram que os 

participantes apresentam boa sensibilidade, identificando bem uma arma ou 

utensílio, independentemente de estar sendo portado por uma pessoa negra ou 

branca, porém não há precisão quanto ao critério, havendo uma tendência a 

disparar mais em um alvo negro desarmado do que em um branco desarmado 

(Correll, Hudson, Guillermo & Ma, 2014). Além disto, uma meta análise utilizando 

trinta e nove trabalhos sobre a identificação de armas (Rivers, 2017) demonstrou 

que os procedimentos não apresentam vieses nem para os tempos de resposta 

(p = ,908), nem para os níveis de acerto (p = ,931). Além disso, esta meta análise 



41 
 

apresentou tamanhos de efeito fortes para os tempos de resposta (ω² = ,383, η² 
 

= ,398) e um pouco mais modestos para os níveis de acerto (ω² = ,045, η² = ,063). 
 

Após o primeiro trabalho com a TTPP outros estudos foram realizados e 

um deles trabalhou com uma amostra de estudantes universitários e policiais 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 exibisse um utensílio (Correl, Park, Judd, & 

Winterbrink, 2007). Entretanto, a amostra de policiais apresentou menores 

vieses quando comparados à amostra de estudantes. Correl, Urland e Ito (2004) 

que demonstraram que 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. 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 vieses. Jones e Fazio (2010) demonstraram que a 

apresentação de imagem de pessoas brancas e negras mais velhas contribuiu 

para o desaparecimento de vieses para armas e utensílios e a apresentação de 

imagens de homens e mulheres negros e negras contribui para oscilações nos 

vieses de armas e utensílios. Bradley e Kennison (2012), antes de submeterem 

os participantes da pesquisa à TTPP pediram para que elas pensassem em uma 

situação em que suas vidas correram risco e os resultados mostraram que os 
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participantes nesta condição percebiam uma arma mais rapidamente e cometiam 

mais vieses, quando se tratava de uma imagem de uma pessoa negra, 

comparados ao grupo controle. Correl, Winttenbrink, Crawford e Sadler (2015) 

buscaram saber o nível de atenção dos participantes que admitiam ter visto uma 

arma quando notavam a imagem de uma pessoa negra. Para isto, foi utilizado 

um eye tracker. Este procedimento buscava saber o ângulo causado pela 

distância entre a área de interesse da tela do computador e a retina do 

participante. Quanto mais próximo de 1° fosse este ângulo, maior a acuidade 

visual do participante. Os resultados demonstraram que quando se tratava da 

imagem de uma pessoa negra portando uma arma, mais distante de 1° era a 

angulação. Estes dados sugerem que os participantes tenderam a admitir que 

viam uma arma pelo simples fato de terem visto uma pessoa negra na tela do 

computador. Ma et al. (2015), com o intuito de verificar se a fadiga cognitiva 

contribuiria no viés, antes de submeterem os participantes à TTPP solicitaram 

que eles respondessem a 300 trials da tarefa do efeito Stroop. Os resultados 

mostraram que, em comparação ao grupo controle, os participantes enviesavam 

mais quando se tratava de uma pessoa negra. 

No Brasil, Lima, Araújo e Poderoso (2018), fazendo uso da TTPP, 

conseguiram demonstrar que que estudantes levaram menos tempo para 

disparar em um negro armado e mais tempo para disparar em um branco 

desarmado. Entretanto, estes mesmos estudantes levaram menos tempo para 

decidirem não disparar em um branco desarmado e mais tempo para decidirem 

não disparar em um negro desarmado. Neste trabalho, também foi possível 

verificar que estudantes do curso técnico da polícia militar levaram menos tempo 

para disparar em um negro armado e mais tempo para disparar em um branco 
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armado e este mesmo padrão de efeito também foi encontrado em uma amostra 

de policiais com pelo menos dez anos de serviço. Estes dados sugerem que a 

força do estereótipo pode ser tão intensa a ponto de se sobrepor à experiência 

de profissionais supostamente treinados. Também no Brasil, Dantas e Pereira 

(2014) conseguiram demonstrar que policiais e estudantes acertam mais armas, 

levam menos tempo para percebê-la quando precedida por uma face negra. 

Além disso, os policiais tendiam a confundir mais um objeto com uma arma, 

também, quando precedido por uma face negra. 

É possível notar que o racismo automático manifestado na identificação 

de armas ocorre de maneira pouco perceptível por aqueles que o manifestam, o 

que torna a situação preocupante, requerendo o desenvolvimento de meios de 

redução deste efeito. 

Muitos estudos voltados à redução de preconceitos apresentam 

resultados pouco satisfatórios, inclusive aqueles voltados ao fenômeno do 

racismo (Paluck & Green, 2009). Uma das explicações para alguns destes 

efeitos se refere à profundidade de determinadas associações preconceituosas, 

que se tornam difíceis de serem suprimidas, ainda que o sujeito, 

conscientemente, deseje não as expressar (Payne & Gawronski, 2010). Isto se 

torna ainda mais visível se a técnica de redução de preconceito aplicada for 

explícita e a medida para verificar o seu efeito for implícita (Carlson, 2010). Outro 

problema está na dificuldade em se observar mudanças comportamentais, ainda 

que os resultados dos estudos laboratoriais apontem redução na expressão de 

estereótipos raciais (Bohner & Dickel, 2011). De todo modo, algumas estratégias 

têm demonstrado efeitos importantes na redução do preconceito e uma delas é 

o automatismo do controle (Correl, Hudson, Guillermo & Ma, 2014; Dasgupta, 
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2009) que consiste em um aprendizado, decorrente da repetição de uma tarefa, 

com o intuito de que a associação que ocorreria com concentração e esforço 

passe a acontecer de maneira automática e associativa. Neste caso, a 

associação entre um indivíduo vítima de preconceito e uma atitude positiva se 

tornaria automatizada em decorrência do treinamento repetitivo. 

Com base na noção do automatismo do controle, Plant, Peruche e Butz 

(2004), demonstraram que após a realização de três fases da tarefa de 

identificação de armas (cada uma em dias alternados), os vieses de tempo de 

resposta, de acerto e de percepção começaram a diminuir a partir do segundo 

momento do estudo. Plant e Peruche (2005) utilizando uma quantidade dobrada 

de trials (160), demonstraram que na última fase não havia mais diferença na 

medida de critério para faces brancas ou negras. Outro estudo utilizou uma 

versão modificada da TTPP contendo mais utensílios que armas precedidas por 

uma face negra e os participantes submetidos a esta versão modificada 

apresentaram menos níveis de critério, quando comparados ao grupo controle 

(Ma et al., 2013). Entretanto, Sim, Correll e Sadler (2013), utilizando uma 

quantidade duplicada de trials (160) na TTPP, encontraram níveis mais negativos 

na medida de critério para um indivíduo negro, quando comparado ao grupo 

controle (estudo 2). Estes resultados sugerem que, assim como a repetição de 

uma determinada tarefa pode fazer com que um participante automatize 

respostas corretas, o maior número de associação entre um indivíduo alvo de 

preconceito e um determinado atributo pode levar a facilitações que aumentem 

respostas estereotípicas. Neste sentido, não se sabe se todas as vezes em que 

forem realizadas tarefas com um número aumentado, os participantes 

apresentarão respostas mais próximas do ideal ou mais relacionadas ao 
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preconceito. Junto a isto, não se pode esquecer que todos estes estudos foram 

implementados em realidade 2D e com imagens inanimadas. 

Decorrente disto, esta parte da pesquisa buscou saber, em um primeiro 

momento, como os participantes se comportariam em uma tarefa de identificação 

de armas em um ambiente de realidade 3D, com avatares animados, brancos e 

negros, portando armas ou celulares em um número de 20 trilas. Também, com 

o objetivo de saber se o aumento da quantidade de trials seria capaz de 

aumentar ou diminuir as medidas de sensibilidade e critério para o avatar negro, 

a pesquisa foi realizada com outro grupo submetido a uma quantidade triplicada 

de trials (60). Além disto, levando em consideração que o racismo é um 

fenômeno preocupante e que a sua manifestação está relacionada com as 

características de cada cultura (Duckitt, 1992), decidiu-se utilizar uma amostra 

de cidadãos moçambicanos. A escolha de Moçambique se deu por três motivos. 

O primeiro se deu pela importância da parceria em prol de desenvolvimentos de 

trabalhos em pós-graduação entre Brasil e Moçambique, que vem crescendo 

gradualmente (Rocha, 2017). 

O segundo se dá por outras questões também importantes. Essien et al. 

(2018), afirmam que a identificação de armas pode sofrer efeito de aspectos do 

contexto como os indivíduos alvo do preconceito e o nível de contato ou relação 

com armas. Neste sentido, os pesquisadores demonstraram que participantes 

da cidade de Hamburgo apresentaram mais escores negativos na medida de 

critério quando se associava árabes a facas do que quando se associava negros 

a armas de fogo. Moçambique possui 2.6 milhões de armas circulando em seu 

território, o que contribuiu para o aumento da violência no país (Goredema, 

2013). Atualmente, o número de crimes registrados em Moçambique é de 

19.334, dos 
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quais a violência a mão armada está entre os casos de maiores registros 

(“Instituto Nacional de Estatística de Moçambique”, 2017). O Brasil, por sua vez, 

possui 24 milhões de armas circulando em seu território (Waiselfiz, 2017) e 

número de homicídios à mão armada é de 43.603 (ABSP, 2019). Então, se o 

contexto de relação com armas pode influenciar no processo de identificação 

(Essien et al., 2018), uma amostra no Brasil (que só o número de homicídios por 

arma de fogo é maior que o número de crimes registrado em toda Moçambique 

e que possui dez vezes mais armas de fogo em seu território) apresentaria 

maiores escores em uma tarefa de identificação de armas? 

Sabe-se que há uma maior associação entre armas e os indivíduos alvos 

de preconceito em dada região e isto foi apresentado por Mange, Sharvit, Margas 

e Sénémeaud (2016) que demonstraram que participantes franceses 

apresentaram mais vieses na identificação de armas após terem acesso a 

primings com faces de indivíduos árabes. Então levando em consideração que 

no Brasil, o racismo frente a indivíduos negros é evidente (Kalckmann, Santos, 

Batista & Cruz, 2007; Lima & Vala, 2004b) e que Moçambique, possui uma 

realidade de preconceito contra indivíduos de origem indiana e indivíduos negros 

(Pereira, 2006), o quanto este tipo de relação influenciaria na identificação de 

armas e outros objetos? Os brasileiros cometerão mais erros para negros 

portando armas ou objetos? Os moçambicanos farão associações mais precisas 

entre negros, armas e outro objeto? Como os dados apresentados acima 

demonstraram, o Brasil possui mais índices de violência envolvendo armas de 

fogo e mais armas de fogo circulando em seu território do que Moçambique. 

Neste sentido, indivíduos destas diferentes realidades apresentarão diferentes 

padrões de resposta na identificação de armas? Então 
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o segundo motivo em realizar este trabalho com uma amostra moçambicana vem 

do interesse em saber como seria a identificação de armas em culturas que 

possui experiências de preconceito e que possuem diferentes realidades 

referentes a armas. 

O terceiro e último motivo vem da importância em se realizar estudos 

experimentais em Psicologia social em outras culturas e laboratórios, já que 

parte significativa destes estudos são de origem estadunidense (Cesario, 2014; 

Doyen, Klein, Pichon & Cleeremans, 2012; Klatsky & Creswell, 2014). Tendo 

apresentado as razões do desenvolvimento desta parte da pesquisa e dos 

motivos de realizá-la em Moçambique, tem-se o problema de pesquisa. 

 
3. Problema de pesquisa 

 
As perguntas que norteiam esta parte da pesquisa são as seguintes: serão 

encontrados vieses raciais na TIA em uma amostra brasileira e moçambicana? 

O uso de TIA com um número triplicado de trials fará com que os vieses 

aumentem ou diminuam? 

 
 

3.1 Objetivos gerais 
 

Verificar a se a implementação de um software de realidade 3D é capaz 

de apresentar evidências de vieses na TIA e se um número triplicado de trials 

em outro grupo pode causar padrões de respostas de outra natureza. 

 

3.1.1 Objetivos específicos 

 

Verificar se na fase com vinte trials os participantes apresentarão os 

mesmos níveis de sensibilidade, porém diferentes níveis de critério para avatares 

brancos e negros portando armas ou celulares; 

Verificar se na fase com 60 trials os níveis de sensibilidade se mantém os 
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mesmos e se os níveis de critério podem ser mais negativos ou mais positivos; 

Verificar se estes diferentes níveis de sensibilidade e critério se 

apresentam de maneira diferente no Brasil e em Moçambique. 
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Estudo 1 
 

O primeiro estudo desta parte da pesquisa busca verificar os padrões de 

resposta referentes aos níveis de acerto de um celular portado por um avatar 

negro ou branco, às medidas de sensibilidade e às medidas de critério para um 

avatar negro e branco em uma amostra brasileira e em uma amostra 

moçambicana. 

 
 

4.1 Método 
 

O teste das hipóteses foi conduzido mediante o desenho experimental de 

2 x 2 (avatar: branco / negro x país: Brasil / Moçambique). 

 
 

4.1.1 Participantes 
 

Participaram deste estudo 76 estudantes universitários, dos quais 40 

brasileiros (20 mulheres e 20 homens) e 36 moçambicanos (18 mulheres e 18 

homens). Os estudantes brasileiros foram todos da Universidade Federal da 

Bahia, com idade média de 23,98 anos (DP = 4,82) e autodeclarados como 

pretos (N=11), pardos (N=14) e brancos (N=15). Os estudantes moçambicanos 

foram todos da Universidade de Maputo, com idade média de 25,11 anos (DP = 

7,0) e autodeclarados como pretos (N=35) e pardo (N=1). 

 
 

4.1.2 Instrumento 
 

Tarefa de identificação de armas 3D (TIA3D): tarefa de identificação de 

armas desenvolvida no Laboratório de Estudos de Processos Psicológicos e 

Sociais da Universidade Federal da Bahia (LEPPS-UFBA), se caracteriza por um 
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software no qual surgem avatares brancos e negros, correndo em um cenário, 

portando armas ou celulares para os quais os participantes devem tomar a 

decisão de atirar ou de desistir em até um segundo. Para responder a este 

software, os participantes ficam imersos em um ambiente de realidade 3D por 

meio de óculos de realidade virtual. 

 
Figura 2. Imagem de avatar branco portando uma arma. 

 
 

Figura 3. Imagem de um avatar negro portando um celular. 
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Figura 4. Tela inicial do experimento com instruções. 
 

 
 

 

Figura 5. Tela final do experimento com os escores de cada 

participante. 

 

 
 

4.1.3 Procedimentos 
 

Algo importante a ser salientado, é que o software utilizado neste estudo, 

apesar de utilizar o conceito da TIA e TTPP, ele não constará da aparição de 

faces brancas e negras seguidas de utensílios ou armas, como aquele 

desenvolvido por Keith Payne (2001) ou de imagens de pessoas brancas e 

negras segurando uma arma ou utensílio, como o utilizado por Correll et al. 

(2002). A verificação da identificação de armas será realizada mediante um 
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software de animação 3D no qual os participantes ficarão imersos nessa 

realidade com o uso de óculos de realidade virtual. Para a tomada de decisão 

(atirar ou desistir), os participantes utilizaram um controle de XBOX ONE no qual 

o gatilho inferior da direita correspondia a atirar e o gatilho inferior da esquerda 

correspondia a desistir. 

Para a coleta de dados foi utilizado um note book Avell com processador Core 

I7, memória 8 giga bytes, placa de vídeo Nvidia Gforce GTX 960M GPU e 

sistema operacional Windows. Os óculos de realidade 3D foram óculos RIFT, 

com dois ecrãs OLED, um para cada olho, com resolução de 1080 pixels por 

olho, com taxa de atualização de 90Hz e sensor de movimento. Este aparelho 

foi ligado ao computador por um cabo HDMI 1.3 e USB.  

O cenário de realidade virtual possuía um fundo que se assemelha a 

alguma localidade do subúrbio de Salvador no qual avatares brancos e negros 

entravam correndo (um avatar por vez) e após 800 milésimos de segundo este 

avatar erguia a mão e expunha uma arma ou um celular e, após isto, os 

participantes teriam até 1 segundo para decidirem se o que viram tinha sido uma 

arma (e atirar) ou um celular (desistir). Passado este tempo de 1 segundo o 

avatar entrava aleatoriamente em uma das portas que estavam à direita ou à 

esquerda do cenário e desaparecia (todo esse processo correspondia a um trial). 

É importante lembrar que quando o avatar estava armado e se os participantes 

desistissem ou não atirassem no espaço de tempo de 1 segundo o avatar atiraria 

na direção do participante, deixando a tela completamente vermelha. O objetivo 

da criação deste software foi aumentar a validade 
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ecológica, imergindo o participante em um ambiente virtual, e deixar o 

desempenho da tarefa mais dinâmico e complexo. 

A escolha em utilizar 20 trials como referência base baseou-se na noção 

de Correll, Park, Judd e Wintenbrink (2002) que propuseram que a TTPP tivesse 

a quantidade de trials diminuída em 40%, em comparação à TIA, devido ao maior 

nível de complexidade da TTPP que requereria mais processamento e atenção 

dos participantes. Com base no mesmo argumento, já que este software se 

assemelha mais à TTPP, foi decido reduzir em 40% o número de trials, em 

comparação à TTPP. Neste sentido, o número base de trials foi 20, enquanto a 

segunda fase foi de 60 trials. Esta fase com 60 trials foi dividida em três blocos 

de 20 e cada bloco será comparado ao grupo controle, com o intuito de verificar 

se a acurácia dos participantes aumenta ou diminue. A divisão em três blocos 

teve como referência Plant e Peruche (2005) que requereram que os 

participantes da pesquisa respondessem à TTPP durante três dias alternados e 

os resultados de cada dia foram comparados aos resultados do grupo controle. 

Como no caso desta pesquisa não foi possível realizá-la em três dias alternados, 

triplicou-se o número de trials. 

 
4.1.4 Hipóteses e resultados 

Hipótese 1. Como mais erros são cometidos quando um indivíduo negro está 

desarmado (Payne, 2001), espera-se que os participantes apresentem menores 

escores na medida de acerto quando se tratar de um avatar negro portando um 

celular, quando comparado a um avatar branco portando um celular. 

Para a análise desta hipótese foi realizada uma ANOVA de medidas 

repetidas de dois níveis na qual o tipo de objeto ficou no primeiro nível, enquanto 
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o avatar, branco ou negro, constituiu o segundo nível. Após a análise, percebeu-

se que na amostra brasileira, apesar de ter havido uma relação entre o tipo de 

objeto e o avatar na medida de acerto para um celular, os participantes 

apresentaram escores mais altos para um avatar negro portando um celular [F 

(1, 39) = 38,55, p < ,001; η² = ,497]. Este tipo de resposta não sofreu impacto, 

mesmo quando controlando pelo sexo [F (1, 39) = 0,01, p = ,910], pela raça dos 

participantes [F (2, 38) = 0,14, p = ,866] e quando se manteve a idade como 

covariável [F (1, 39) = 0,01, p = ,990]. 

Entre os moçambicanos foi encontrada uma relação entre o objeto e o 

avatar na medida de acerto para um celular, com escores mais altos para um 

avatar negro portando um celular F (1, 35) = 9,35, p = ,004; η² = ,211] e este 

resultado também se manteve quando a medida foi controlada por pelo sexo dos 

participantes F (1, 34) = 0,02, p = ,690] e quando se manteve a idade como 

covariável [F (1, 34) = 0,11, p = ,738]. 

 
 

Figura 6. níveis de acerto para avatares desarmados. 

 

 
A literatura aponta que, por conta da menor associação entre brancos e 

armas, os participantes acertam mais objetos quando estes são portados por 
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indivíduos brancos (Correll, Park, Judd & Winttenbrink, 2002; Correll, Urland & 

Ito, 2006). Entretanto, isto não aconteceu neste teste de hipótese. Tanto na 

amostra brasileira, quanto na amostra moçambicana, os participantes acertaram 

mais celulares quando estes foram portados por avatares negros, quando 

comparados aos avatares brancos e este resultado se manteve mesmo quando 

foram controlados pelo sexo e pela idade dos participantes. Sobre este dado, é 

possível se refletir com base em um resultado encontrado por James, Klinger e 

Vila (2014) que demonstrou que quando os participantes estavam diante de uma 

pessoa negra desarmada, havia uma maior atividade no córtex pré-frontal, 

levando-as a disparar mais em um branco desarmado. 

Este resultado sugere que o conflito seria resultado de um maior nível de 

monitoramento por parte dos participantes, com o intuito de não apresentar 

respostas estereotípicas, levando-os a serem mais acurados diante de avatares 

negros que portavam objetos que não fossem armas. Neste sentido, pode-se 

suspeitar que este mesmo processo tenha acontecido com estes participantes. 

 
 

Hipótese 2. Como a medida de sensibilidade não apresenta oscilações sob 

nenhuma condição (Correll et al., 2007), espera-se que não haja diferenças 

significativas na medida se sensibilidade tanto para um avatar branco quanto 

para um avatar negro. 

Após a análise, entre os brasileiros, não foi encontrado efeito do tipo de 

avatar sobre as medidas de sensibilidade e critério [F (1, 39) = 0,23, p = ,633] e 

este resultado não sofreu impacto mesmo quando se controlou pelo sexo dos 

participantes [F (1, 39) = 2,23, p = ,143], pela raça [F (2, 38) = 0,37, p = ,694] e 

nem quando se manteve a idade como covariável [F (1, 38) = 1,84, p = ,182]. 
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Entre os participantes moçambicanos também não foi encontrado 

qualquer efeito do tipo de avatar sobre as medidas de sensibilidade e critério [F 

(1, 36) = 0,30, p = ,590] e este resultado também não sofreu efeito quando se 

controlou pelo sexo dos participantes [F (1, 34) = 0,70, p = ,794] e quando se 

manteve a idade como covariável [F (1, 34) = 0,28, p = ,597]. 

Figura 7. Níveis de sensibilidade e critério para avatares brancos e 

negros. 

 

As medidas de sensibilidade não foram significativas em ambas as 

amostras, como o esperado, porém fazendo uma análise visual do primeiro 

gráfico da figura 7, percebe-se que no caso brasileiro os participantes 

apresentaram escores negativos de sensibilidade, o que significa dizer que eles 

não estão conseguindo diferenciar apropriadamente um celular de uma arma de 

fogo, seja o avatar branco ou negro. já entre os participantes moçambicanos, 

nota-se que o desenho do gráfico está invertido (com médias positivas), o que 

significa que os participantes conseguiram diferenciar muito bem o que seria uma 

arma e o que seria um celular, independentemente de estar sendo portado por 

um avatar negro ou branco. Os resultados apresentados pelos moçambicanos 
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estão em consonância com os encontrados em outros estudos que demonstram 

que os participantes apresentam dados positivos na medida de sensibilidade, 

independentemente da cor da pele do indivíduo (Correll, Hudson, Guillermo, & 

Ma, 2014; Correll, Park, Judd & Wintenbrink, 2002). Os brasileiros, por sua vez, 

ainda que os seus escores não tenham dependido do tom de pele do avatar, 

como o esperado, eles apresentaram escores negativos na medida de 

sensibilidade, contrariando os resultados encontrados nos estudos 

internacionais. 

 
 

Hipótese 2. Como medidas negativas de critério representam maiores chances 

de alguém atirar em um indivíduo desarmado (Correll et al., 2007), espera-se 

que haja escores mais negativos na medida de critério para um avatar negro. 

Na medida de critério apresentada pelos participantes brasileiros, ainda 

que não se tenha encontrado diferenças estatisticamente significativas, ao 

analisar visualmente o primeiro gráfico da figura 7, percebe-se os escores para 

este tipo de medida foram todos positivos, o que significa dizer que os 

participantes se deixaram atirar por um avatar, independente de este ser branco 

ou negro. Já analisando visualmente o segundo gráfico da figura 7, nota-se que 

os participantes moçambicanos apresentaram dados negativos, o que implica 

afirmar que os participantes atiraram em avatares desarmados independente de 

estes serem negros ou brancos. Estes dados estão em dissonância com os 

resultados que demonstram que quando se trata do critério, não só há diferenças 

significativas como há médias negativas apenas para indivíduos negros e médias 

positivas ou menos negativas para indivíduos brancos (Correll, Park, Judd & 

Wintenbrink, 2002; Correll et al., 2007). 
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As conclusões da teoria da detecção de sinal (Lynn & Barret, 2014; 

Macmillan & Creelman, 2005) podem contribuir na análise dos resultados desta 

hipótese. Os estudiosos desta teoria afirmam que podem existir dois tipos de 

respondentes que seriam os conservadores e liberais. Os participantes 

conservadores são aqueles que, por estarem tendo dificuldade em diferenciar o 

tipo de estímulo em uma dada tarefa, tendem a levar mais tempo ou até mesmo 

deixarem de apresentar uma resposta. Os participantes liberais, por sua vez, são 

aqueles que, devido à facilidade em diferenciar os tipos de estímulos presentes 

em uma tarefa, podem apresentar um maior número de respostas ou até mesmo 

respostas incorretas por conta da falta de engajamento decorrente da baixa 

dificuldade da tarefa. 

Então, percebendo que os brasileiros tiveram dificuldade em diferenciar 

apropriadamente um avatar armado de um avatar desarmado (sensibilidade 

negativa), isto pode ter feito com que eles levassem mais tempo tentando saber 

se os avatares portavam armas ou celulares, ao ponto de ultrapassarem o tempo 

e levarem “tiros” dos avatares (critério positivo / conservador). Já os 

moçambicanos, por diferenciarem muito bem avatares armados de avatares 

desarmados (sensibilidade positiva), podem ter se sentido menos motivados 

devido à facilidade da tarefa ou muito confiantes a ponto de dispararem de uma 

maneira menos responsável (critério negativo / liberal). 

Os resultados do estudo 1 apontam que ainda que os participantes 

tenham sido mais acurados quando se tratou de um avatar negro portando um 

celular, contrariando a hipótese e a literatura, isto não foi suficiente para que eles 

apresentassem limiares diferenciados para disparar ou desistir de disparar de 
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acordo com o tom de pele do avatar, mesmo que esses limiares tivessem sido 

mais conservadores ou mais liberais. 

Mesmo que na direção oposta às hipóteses e aos resultados de outros 

estudos (Correll, Urland, & Ito, 2006; Payne, 2001) foi possível ter uma noção de 

como os participantes podem se comportam em uma tarefa de identificação de 

armas em um ambiente de realidade virtual. Ademais, é importante saber como 

os participantes se comportariam se a quantidade de trials fosse aumentada, 

sabendo que quando isto acontece, os resultados podem tanto apresenar menos 

vieses raciais (Plant & Peruche, 2005), quanto mais vieses raciais (Sim, Correll 

& Sadler, 2013). Por este motivo, decidiu-se realizar um segundo estudo que 

buscou saber como os participantes se comportariam em uma tarefa semelhante 

à do estudo 1, porém com três vezes mais trials. 

 
 

4.2 Estudo 2 
 

Este estudo foi implementado mediante o desenho experimental de 3 x 2 

x 2 (blocos de trials: 1, 2 e 3 x avatar: branco / negro x país: Brasil / Moçambique). 

 
 

4.2.1 Método 

 
 

4.2.1.1 Participantes 
 

Participaram deste estudo 72 estudantes universitários, dos quais 44 

brasileiros (21 mulheres e 23 homens) e 28 moçambicanos (11 mulheres e 17 

homens). Os estudantes brasileiros foram todos da Universidade Federal da 

Bahia, com idade média de 23,23 anos (DP = 4,9) e autodeclarados como pretos 
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(N=11), pardos (N=9) e brancos (N=23). Os estudantes moçambicanos foram 

todos da Universidade de Maputo, com idade média de 25,75 anos (DP = 8,0) e 

autodeclarados como pretos (N=25) e pardo (N=1), sendo que dois dos 

participantes não declararam raça/cor. 

 
 

4.2.1.2. Instrumento 
 
O instrumento utilizado foi o mesmo utilizado no estudo 1, porém acrescido de 

mais 40 trials, formando um total de 60 trials, que para fins de análise foram 

subdivididos em três blocos de 20 trials. 

 
4.3. Hipóteses e resultados 

 

Hipótese 1. Como o uso de um número maior de trials pode produzir respostas 

menos estereotípicas (Plant & Peruche, 2005), espera-se que no bloco 1, os 

participantes apresentem maiores escores na medida de acerto para um avatar 

branco portando um celular, que no bloco 3 estes escores estejam menores que 

no bloco 1 e que no bloco 2 estejam em um nível intermediário. 

 
 

Após a análise, verificou-se que entre os brasileiros não houve nenhum 

tipo de relação entre o tipo de avatar e os blocos na medida de acerto do tipo de 

objeto [F (1, 25) = 0,73, p = ,490]. Quando se controlou pelo o sexo dos 

participantes, percebeu-se que os homens apresentaram maiores escores na 

medida de acerto para um avatar negro desarmado, em comparação às mulheres 

[F (1, 24) = 5,46, p = ,028; η² = ,185]. Entretanto, não foram encontrados efeitos 

com base na raça dos participantes [F (2, 22) = 1,55, p 
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= ,235], nem quando a idade foi utilizada como covariável [F (1, 26) = 0,90, p 
 
= ,556]. 

 
Entre os participantes moçambicanos, não foi encontrada relação entre o 

tipo de avatar e os blocos sobre a medida de acerto do objeto [F (1, 13) = 1,21, 

p = ,332] e este resultado se mantiveve mesmo quando foi controlado pelo sexo 

dos participantes [F (1, 12) = 1,57, p = ,234] e quando se utilizou a idade como 

covariável [F (1, 14) = 1,21, p = ,433]. 

 
 

Figura 8. Níveis de acerto para um avatar desarmado. 
 

O fato de, no caso brasileiro, os homens terem sido mais acurados frente 

a um avatar negro desarmado, pode ser interpretado à luz de um estudo que 

verifica diferenças individuais em tarefas que requerem respostas duais (sim ou 

não; certo ou errado) sobre uma dada condição (Wetzel, Bohnke & Brown, 2016). 

Quando se analisou os padrões de resposta com base no sexo dos participantes, 

os resultados demonstraram que os homens tendiam a exacerbar mais para uma 

direção, enquanto que as mulheres apresentam respostas mais próximas em 

ambas as condições. Raciocinando de acordo com estes resultados, pode-se 

pensar que em uma tarefa requerendo tomadas de decisão do tipo “erro e 
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acerto”, os homens brasileiros tenham focado mais em um avatar negro 

desarmado, ao passo que as mulheres possam ter sido mais bem sucedidas em 

apresentar respostas mais equilibradas entre avatares negros e brancos. 

De todo modo, este resultado difere daqueles que demonstram que os 

indivíduos tendem a ser mais acurados quando se trata de um branco 

desarmado, em comparação a um negro desarmado (Correll et al. , 2007; Payne, 

2001; Payne, Lambert & Jaboby, 2002). Além disto, este dado chama mais à 

atenção quando se percebe que o tamanho do efeito foi bastante elevado para 

uma tarefa de processos automáticos e controlados. Ainda que pese a diferença 

entre os participantes homens e mulheres, percebe- se que houve mais acertos 

para um avatar negro desarmado, o que mais uma vez, pode ser pensado 

baseando-se nos resultados apresentados por James, Klinger e Vila (2014) e por 

James, Vila e Daratha (2013) que apontam que, em decorrência do conflito 

gerado pela necessidade de não ter respostas preconceituosas, os participantes 

se tornam mais vigilantes e mais acurados quando se trata de um indivíduo 

negro. 

Ao se fazer uma análise visual do segundo gráfico da figura 8, percebe- 

se que no bloco dois os padrões de resposta dos moçambicanos para as 

medidas de acerto, tanto para um avatar branco desarmado, quanto para um 

avatar negro desarmado se aproximam bastante. Este pode ter sido o motivo de 

não ter havido qualquer diferença nos padrões de resposta para as medidas de 

acerto para avatares desarmados. Além disto, o fato de, entre os moçambicanos, 

não haver qualquer alteração entre os blocos diverge dos resultados que 

apontam que os padrões de resposta tendem a modificar ao logo dos blocos, 
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seja na direção contra estereotípica (Plant & Peruche, 2005; Plant, Peruche & 

Butz, 2004), seja na direção estereotípica (Sim, Correll & Sadler 2013). 

De qualquer maneira, os escores dos participantes quase não oscilaram 

ao longo dos blocos o que também pode significar que 60 trials não sejam 

suficientes para causar qualquer tipo de mudança nos escores de medida de 

acerto. 

 
Hipótese 2. Como a medida de sensibilidade não apresenta oscilações sob 

nenhuma condição (Correll et al., 2007), espera-se que não haja diferenças na 

medida de sensibilidade ao longo dos três blocos da Tarefa de identificação de 

armas. 

Após a análise, não foi encontrada nenhuma relação entre o tipo do 

avatar, os blocos e as medidas de sensibilidade e critério, entre os participantes 

brasileiros [F (1, 43) = 0,36, p = ,702]. Esta falta de relação se manteve mesmo 

controlando pelo sexo dos participantes [F (1, 42) = 2,53, p = ,119], pela raça [F 

(2, 40) = 0,37, p = ,692] e quando se utilizou a idade como covariável [F (1, 42) 

= 1,18, p = ,283]. 
 

Entre os participantes moçambicanos, também não foi encontrada relação 

entre o tipo de avatar, os blocos e as medidas de sensibilidade e critério [F (1, 

28) = 0,14, p = ,870] e estas medidas continuaram sem sofrer impacto mesmo 

controlando pelo sexo dos participantes [F (1, 26) = 0,26, p = ,616] e mesmo 

quando se utilizou a idade como covariável [F (1, 26) = 2,56, p = ,122]. 
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Figura 9. medidas de sensibilidade e critério para os avatares negros e 

brancos. 

 
 

Ainda que não tenham sido encontradas diferenças estatísticas na 

medida de sensibilidade como esperado pela hipótese e proposto pela literatura 

(Hudson, Guillermo, & Ma, 2014; Correll, Winttenbrink, Crawford, & Sadler, 

2015), fazendo uma análise visual do gráfico dois da figura 9 percebe-se que, 

semelhante à hipótese 2, os moçambicanos quase sempre apresentaram 

sensibilidade positiva, enquanto que os brasileiros, apresentaram sensibilidade 

positiva nos blocos 1 e 2, porém passaram a apresentar sensibilidade negativa 

no bloco 3. Isto pode sugerir que os participantes brasileiros podem diferenciar 

bem avatares armados de avatares desarmados ao longo de algum tipo de 
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treinamento, porém podem ter o desempenho prejudicado por sobrecarga devido 

à repetição (Macmillan & Creelman, 2005). 

 
 

Hipótese 3. Como o uso de um número maior de trials tende a modificar os 

padrões de resposta (Plant & Peruche, 2005), espera-se que os participantes 

apresentem escores de critério mais negativos no bloco 1, escores mais positivos 

no bloco 3 e escores intermediários no bloco 2 para um avatar negro. 

Também não foram encontradas diferenças significativas na medida de 

critério ao longo dos blocos para nenhum dos tipos de avatar, em ambas as 

amostras, o que contraria a hipótese. Porém, parece ser válido fazer uma análise 

visual dos gráficos já que se trata da implementação de um software para 

verificar efeitos do racismo na identificação de armas. Ao verificar o terceiro 

gráfico da figura 9, nota-se que entre os participantes brasileiros, o critério para 

um avatar negro se mantém positivo durante todos os blocos, ao passo que para 

o avatar branco, isto ocorre apenas no bloco 3. Já analisando o gráfico quatro da 

figura 9, percebe-se que os participantes moçambicanos tendem a apresentar 

níveis positivos de critério para avatares brancos e negros no bloco 2, porém 

divergem no bloco 1 e bloco 3. 

Este segundo estudo, apesar de se caracterizar pela TIA com uma 

quantidade triplicada de trials, praticamente não apresentou resultados com 

diferenças significativas, havendo apenas um maior nível de acertos para um 

avatar negro desarmado pelos participantes homens na amostra brasileira. Já as 

medidas de critério não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

e ao analisar visualmente os gráficos, nota-se que as respostas dos participantes 

tendem a oscilar. Os resultados deste segundo estudo podem estar sugerindo 
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que 60 trials ainda não sejam o suficiente para gerar padrões de resposta que 

possam conduzir a uma conclusão mais precisa sobre o impacto deste software. 

 

 
Tabela 1. Resumo das hipóteses dos estudos 1 e 2 da primeira parte da pesquisa 

 Brasil  Moçambique 

Estudo 1 Condição  Condição 

Hipótese 1    

Acurácia objeto Não confirmada  Não confirmada 

Hipótese 2    

Sensibilidade Confirmada  Confirmada 

Hipótese 3    

Critério Não confirmada  Não confirmada 

 

Estudo 2 
   

Hipótese 1    

Acurácia objeto Não confirmada  Não confirmada 

Hipótese 2    

Sensibilidade Confirmada  Confirmada 

Hipótese 3    

Critério Não confirmada  Não confirmada 

 
 

Ainda que os estudos 1 e 2 tenham apresentado poucos dados 

estatisticamente significativos, pôde-se apresentar com funciona a teoria do 

automatismo e controle. Mas além desta subteoria, há uma outra conhceida 

como framing que norteará a segunda parte desta pesquisa. 
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Parte 2 
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Capítulo 1. framing e responsabilização de adolescentes negros e 

árabes 

O Framing se refere a oscilações na tomada de decisão, sobre um mesmo 

fenômeno, causadas pela modificação na estrutura de uma dada informação 

(Soman, 2004; Teigen, 2015). Isto significa dizer que a interpretação e os 

padrões de resposta sobre um mesmo conteúdo podem ser modificados 

substancialmente a depender da maneira como os pontos de referência da 

informação são apresentados (Kahneman & Tversky, 1984). Este conceito 

integra a noção das heurísticas e vieses que afirma que o processo de cálculo 

mental, no qual as pessoas organizam as suas decisões, pode gerar resultados 

anômalos que desviam do que seria uma decisão com base na lógica e no 

raciocínio estatístico (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). 

Neste caso, informações enquadradas como ganho ou apresentadas 

maneira mais individualizada podem soar mais impactantes, levando o 

percebedor a apresentar padrões de resposta mais significativos, enquanto que 

informações enquadradas como perda ou apresentadas de maneira mais 

generalizada podem soar menos persuasivas, levando o percebedor a adotar 

padrões de resposta mais parcimoniosos (Kahneman, 2012). Por exemplo, a 

informação de que 900 mil pessoas são assaltadas por ano pode causar um 

maior impacto em quem tem acesso a ela do que a informação de que 0,05% da 

população é assaltada por ano. 

Mas porque informações mais generalizadas ou apresentadas como perda 

podem conduzir os indivíduos a decisões mais parcimoniosas, quando 

comparadas a informações mais individualizadas ou enquadradas como ganho? 

Uma das tentativas de resposta reside na noção de conflito. Esta noção afirma 
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que diante de situações nas quais o processo de analise e julgamento pode gerar 

múltiplas respostas, o processamento de tipo 2 é ativado para tentar resolver o 

conflito, levando o indivíduo a fazer um mapeamento mais cuidadoso, afetando 

o seu padrão de resposta (De Neys, 2012). Em um trabalho realizado por Bhatia 

(2017), dois grupos de estudantes universitários foram submetidos a um teste 

que perguntava quais tipos de palavra eram mais frequentes na língua inglesa 

(na verdade a frequência era a mesma). As opções eram: 

A: palavras que da terceira a última, a letra era “i”; 

B: palavras que terminavam com “ive”; 

C: palavras terminadas com “ibe” 

D: palavras terminadas cm “ize”. 

O grupo submetido à condição sem conflito (sílabas referentes às palavras 

mais acessíveis na língua inglesa) tinha acesso às opções A, B e C, enquanto 

que o grupo submetido à condição com conflito (a opção C foi substituída pela 

opção D cujas sílaba se refere a palavras menos acessíveis na língua inglesa) 

teve acesso às opções A, B e D. os resultados mostraram que sessenta e dois 

por cento dos participantes submetidos à condição com conflito afirmaram que a 

quantidade de palavras encontradas na língua inglesa com as três sílabas era a 

mesma. Já o grupo submetido à condição sem conflito apenas trinta e nove por 

cento respondeu como o esperado. O que este resultado sugere é que o conflito, 

causado pelo cálculo mental, tende a levar as pessoas a serem mais 

parcimoniosos nas suas decisões. 

E porque informações mais individualizadas ou enquadradas como ganho 

podem conduzir os indivíduos a decisões mais significativas, quando 

comparadas a informações mais generalizadas ou enquadradas como perda? A 
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noção de probabilidade e consequência tenta ajudar a dar parte desta resposta. 

Segundo esta noção, informações de alta probabilidade (eventos mais visíveis) 

são processadas com maior intensidade, levando o indivíduo a ignorar demais 

informações sobre o contexto (processamento de tipo 1), impactando o seu 

padrão de resposta (Browne, Knoller & Richter, 2015). Browne, Knoller e Richter 

(2015) realizaram um levantamento sobre a preferência dos indivíduos de uma 

cidade alemã que possuía um alto índice de roubos de bicicleta e que também 

era susceptível a enchentes. Entretando, as enchentes aconteciam muito 

raramente na cidade ao contrário do roubo de bicicletas que era um fenômeno 

que ocorria com frequência. Após o levantamento, os resultados demonstraram 

que apenas treze por cento dos indivíduos possuíam a cobertura contra 

enchente, enquanto que trinta por cento dos respondentes tinham cobertura 

contra roubo de bicicleta. Este resultado indica que diante de situações mais 

diretas e mais próximas, os indivíduos podem tomar decisões mais intensas, 

ainda que não sejam as mais apropriadas. 

De maneira geral, todo o processo citado acima costuma acontecer pelo fato 

de as decisões serem tomadas com base nas representações, nos valores e 

experiências anteriores, ignorando informações relevantes sobre as 

características do problema em questão (Kahneman & Tversky, 1984). Sobre 

esta questão estudos de base evolucionista demonstram que gorilas, 

chimpanzés e orangotangos são relutantes em trocar objetos que já estavam há 

tempo sob suas posses (maior proximidade) por outros objetos do mesmo tipo 

(Brosnan et al., 2007), que macacos prego preferem o experimentador que 

apresenta um porção de comida e, às vezes, mostra uma porção extra ao 

experimentador que apresenta duas porções de comida e, às vezes, retira a 

porção extra – ainda que ambos os experimentadores deixem apenas uma 

porção de comida (Chen et al. 2006) e que preferem o experimentador que 
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apresenta três porções de comida e, às vezes, reduz a uma porção ao 

experimentador que apresenta três porções de comida e sempre retira uma 

porção – ainda que o resultado final seja sempre duas porções 

(Lakshminarayanan, Chen & Santos, 2011). Estes resultados sugerem que o 

sistema representacional humano que implica no formato da tomada de decisão 

não resultam meramente de construções decorrentes da experiência individual, 

mas também possuem uma história evolutiva subjazendo o seu formato (Santos 

& Rosati, 2015). 

Em decorrência de todos os processos que envolvem o fenômeno do framing 

alguns autores afirmam que este conceito põe em cheque o paradigma do ser 

humano racional, que parte do princípio de que os indivíduos podem sempre 

fazer escolhas acertadas e que os erros nas tomadas de decisão são um reflexo 

da falta de treino ou da falta de especialização (Kahneman, 2012; Somam, 2004). 

Porém, não se pode esquecer do lado social do framing pois, a depender da 

condição, ele pode conduzir os indivíduos a tomadas de decisão exacerbadas, 

gerando resultados preocupantes. 

Nelson, Clawson e Oxley (1997) dividiram 222 alunos em um grupo que 

acreditava assistir uma notícia sobre o museu de ciência da cidade (na verdade 

se tratava de uma fita de vídeo). Após esta notícia, surgia uma situação na qual 

um repórter estava fazendo uma cobertura de uma reivindicação da Klu Klux 
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Klan cujos integrantes falavam que, pelo direito de liberdade de expressão, 

poderiam expressar as suas ideias. O segundo grupo tinha acesso às 

informações semelhantes, porém os integrantes da Klu Klux Klan reivindicavam 

expressar as suas ideias com o intuito de promover a ordem social. Neste estudo, 

os estudantes submetidos ao framing de liberdade de expressão foram mais 

tolerantes às manifestações da Klu Klux Klan do que o grupo submetido ao 

framing de ordem social. 

Eckles e Schafner (2011) realizaram um trabalho com o objetivo de saber 

a opinião dos americanos sobre a construção de usinas nucleares (estudo 1) e 

sobre a intervenção militar no Iraque (estudo 2). No primeiro estudo, um grupo 

teve acesso a uma notícia que apenas perguntava se os participantes 

aprovariam a instalação de usinas nucleares nos Estados Unidos, enquanto que 

outro grupo teve acesso a uma notícia que, além de perguntar sobre a 

aprovação, informava sobre as características do urânio, do impacto do no 

aquecimento global. Os resultados mostraram que no primeiro grupo 58% dos 

participantes aprovaram a construção da usina nuclear, enquanto que no 

segundo grupo 36% aprovaram. No segundo estudo, o primeiro grupo teve 

acesso à pergunta de se os participantes eram favoráveis a uma intervenção 

militar americana no Irque com o objetivo de acabar com o governo se Saddam 

Hssein. Já o segundo grupo teve acesso à mesma informação, apresentando 

características desta guerra. Nesta parte da pesquisa, 62% dos participantes do 

primeiro grupo foi favorável, enquanto que no segundo grupo 24% foi favorável 

a uma intervenção americana no Iraque. 

Em um trabalho realizado por La Barbera (2016), com o objetivo de 

verificar o posicionamento de estudantes da Universidade de Nápoles e de uma 
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universidade britânica sobre a ampliação da União europeia, foram utilizados dois 

grupos (estudo 1): um que foi submetido a um framing que versava sobre a 

identidade europeia baseada em heranças e raízes ancestrais comuns e de 

tradições comuns e outro que foi submetido a um framing que versava sobre uma 

identidade europeia baseada em projetos e objetivos comuns e de propósitos 

comuns. Os resultados mostraram que o primeiro grupo foi menos favorável à 

ampliação da União europeia, quando comparado ao segundo grupo. Além disto, 

os participantes submetidos ao framing de identidade baseada na herança e 

raízes ancestrais e tradições comuns se mostraram menos identificados com a 

ampliação da União europeia, quando comparado ao grupo submetido ao 

framing sobre uma identidade europeia baseada em projetos e objetivos comuns 

e de propósitos comuns. 

Wolsko, Ariceaga e Seiden (2016) submeteram um grupo de 

conservadores a um framing referente a cuidados para a manutenção da 

natureza que versava sobre mostrar amor ao planeta, à busca de meios 

sustentáveis e ao engajamento de outras pessoas neste trabalho (framing de 

compaixão). Outro grupo de conservadores já teve acesso a um framing que 

versava sobre cuidados para a manutenção da natureza para mostrar o orgulho 

americano, para cuidar do lugar que se chama de lar e seguir o exemplo dos 

líderes políticos e religiosos. O segundo grupo mostrou mais atitudes de cuidado 

com a natureza e se mostrou mais disposto a contribuir financeiramente para 

organizações ambientalistas, quando comparado ao primeiro grupo. Este 

mesmo procedimento foi feito com liberais e a adesão à atitude de cuidado com 

o planeta e intenção em contribuir para uma organização ambientalista não sofreu 

efeito do tipo de framing. 
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Kamoen, de Pol, Krowel, Vreese e Holleman (2019) utilizaram um 

aplicativo de no qual as pessoas votavam sobre o quanto elas concordavam com 

determinadas ações que deveriam ser realizadas na cidade de Utrecht. Porém, 

dependendo do quanto os participantes discordassem ou concordassem da ação 

(como cuidar do meio ambiente ou organizar os gastos) eles poderiam ser 

categorizados como de direita ou de esquerda. Neste caso, quando os 

participantes acessavam o aplicativo, havia no cabeçalho um framing à direita 

(finanças) à esquerda (natureza e meio ambiente) ou nenhum framing no 

cabeçalho. Os resultados mostraram que em comparação aos indivíduos que 

acessavam o aplicativo sem nenhum framing no cabeçalho, os indivíduos 

submetidos ao framing de direita ou esquerda concordaram mais com ações à 

esquerda. Entretanto, este efeito foi mais intenso entre as pessoas com menor 

sofisticação política. 

Nota-se, portanto, que o framing, pode causar impacto em decisões 

importantes do dia-a-dia. Porém, existem outros efeitos que possam mediar a 

relação dos indivíduos com o tipo de framing disponível? Isto é um assunto 

interessante e que requer investigação. 

Sabe-se que os indivíduos podem considerar justificada a imposição de 

um perfil moral a quem violou determinadas regras consideradas importantes 

(Opotow, 1990) e a imposição deste perfil moral pode ocorrer por meio da 

punição (Carlsmith, Darley & Robinson, 2002; Darley, 2009). Além disto, também 

é sabido que as emoções desempenham um papel importante na tomada de 

decisão, subjazendo mecanismos presentes em momentos de julgamento e 

escolha (Lerner et. al, 2015). É possível notar este impacto quando se verifica 

que quando os indivíduos estão tristes tem estimativas mais negativas sobre 

determinadas fatalidades (Johnson & Tversky, 1983), que aderem a mais 

estereótipos de gênero quando são submetidos a emoções positivas (Bayer, 
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Gollwitzer & Achtziger, 2010) e que tendem a ser mais punitivos quando sentem 

desprezo (Fischer & Roseman, 2007). Verificando estas contribuições, percebe-

se que é inegável o impacto das emoções na tomada de decisão, porém estudos 

que foquem a relação entre as emoções e framing são poucos (Lerner et al., 

2015). 

Há um pouco mais de três anos, voltou-se à discussão sobre a redução 

da maioridade penal no Brasil e os meios de comunicação tem difundido este 

assunto através de notícias diárias sobre infrações cometidas por adolescentes. 

Sabe-se que a mídia é um setor responsável pela sensação de aumento da 

insegurança (Becker, 1963/2005) e um moderador de emoções (Lang & 

Woldsen, 2011). Como emoções subjazem as tomadas de decisão (Lerner et. al, 

2015), é importante questionar se a maneira como se apresenta uma informação 

sobre uma transgressão cometida por um adolescente pode causar impacto no 

posicionamento dos indivíduos a respeito de como este adolescente deveria ser 

responsabilizado. Além disto, como pessoas negras são menos bem avaliadas 

socialmente (Devine, 1989, Devine & Sahrp, 2009; Lima & Vala, 2004b), o fato 

de um adolescente que transgride as regras ser negro faria com que as pessoas 

apresentassem mais emoções negativas e fossem mais favoráveis à sua 

responsabilização? E se fosse possível ampliar este tipo de 
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investigação para uma outro cultura, no caso a Espanha, cujo preconceito se 

destina a indivíduos de língua árabe (Álvaro et al., 2015; Camino et al., 2013; 

Silva, Álvaro, Torres e Garrido, 2019), como seria o posicionamento dos 

indivíduos diante de informações sobre um adolescente árabe que transgrediu 

alguma regra? Seria importante verificar este efeito. 

 
 

2. Problema de pesquisa 
 

Neste sentido, se tem o seguinte problema de pesquisa: Qual o impacto 

dos tipos de framing nas tomadas de decisão sobre infrações cometidas por 

adolescente no ultraje moral, na ameaça, nas emoções e na responsabilização 

penal e qual o efeito do fator étnico/racial nestas variáveis? 

Esta parte do trabalho esta subdivida em três estudos que buscam investigar 

esta questão. 

 
 

3. Estudo 1 

4.Método 

O teste das hipóteses será conduzido mediante um desenho experimental 

simples, com amostras independentes para cada tipo de framing (individualizado 

x estatístico), enquanto que as variáveis ultraje moral, ameaça, 

responsabilização, emoções e punição foram medidas repetidas. 

4.1.Procedimentos 
 

Participaram deste estudo 109 pessoas. A coleta de dados foi realizada 

através da internet, por meio do software EFS Survey. Os participantes do estudo 

foram alocados em grupos referentes ao tipo de framing (estatístico ou 

individualizado). O grupo submetido ao framing estatístico teve acesso à 
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seguinte informação: “0,013% dos menores atentam contra a vida de outras 

pessoas no Brasil”. Já o grupo submetido ao framing individualizado teve acesso 

à seguinte informação: “7 menores atentam contra a vida de outras pessoas no 

Brasil”. Foi utilizada a palavra “menor” e não “adolescente” por esta palavra estar 

mais presente no linguajar cotidiano e, portanto, fazer mais sentido para os 

participantes. Estas informações se mantiveram no topo da tela enquanto os 

participantes respondiam às perguntas sobre ultraje moral, ameaça, 

responsabilidade, punição e ao questionário de emoções. 

4.1.2. Instrumentos 
 
4.1.1.2. Medida de ultraje moral - desenvolvida por Carlsmith, Darley & 

Robinson (2002), tem como objetivo medir o nível de ofensa que as pessoas 

costumam sentir quando um indivíduo viola uma regra socialmente estabelecida. 

Constitui-se de escala likert de 1 (nem um pouco) a 7 (extremamente). Ao ser 

adaptada ao presente estudo, a pergunta da escala ficou da seguinte maneira: “O 

quanto você se sente moralmente ultrajado ao saber desta informação”? 

4.1.1.3. Medida de ameaça – desenvolvida com o intuito de verificar o quanto 

os participantes se sentiam ameaçados diante da informação sobre 

adolescentes que atentam contra a vida de outras pessoas, constitui-se de escala 

likert de 1 (nem um pouco) a 7 (extremamente), contendo a seguinte pergunta: 

“O quanto você se sente ameaçado ao saber desta informação”? 

4.1.1.4. Medida de responsabilidade penal – desenvolvida por Rattan, Levine, 

Dweck & Aberhardt (2012), busca medir o quanto as pessoas acreditam que um 

adolescente que cometeu um crime deve ser responsabilizado legalmente como 

um adulto. Constitui-se de escala likert de 1 (nem um pouco) a 7 

(extremamente), contendo a seguinte 
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pergunta: “O quanto você acha que este menor deveria ser responsabilizado 

como um adulto pelo que ele cometeu”? 

4.1.1.5. Escala de emoções – desenvolvida por Yzerbyt, Dumont, Wygboldus, 

Gordijn (2003), é constituída por emoções concernentes a raiva (raiva; irritação; 

revolta), e a desprezo (descaso; desdém; menosprezo). Constitui-se de escala 

likert de 1 (nem um pouco) a 7 (extremamente). 

4.1.1.6. Escala de punição – escala tipo Bogardus, com seis tipo de punição – 

três punições legais e três punições de autojustiça – e uma medida sócio 

educativa, que contem a seguinte pergunta: “Se você tivesse poder para isto, de 

que maneira você responsabilizaria estes adolescentes?” Após a pergunta, os 

participante podiam escolher apenas um das punições da escala que eram: 

“Utilizaria medidas socioeducativas”; “Faria prestar serviços comunitários”; “Faria 

pagar uma multa”; “Prenderia para que mais males pudessem ser evitados”; 

“Daria uma surra, se fosse necessário para fazê-lo confessar durante o 

interrogatório, para que mais males pudessem ser evitados”; “Causaria dor física, 

se fosse necessário para fazê-lo confessar durante o interrogatório, para que 

mais males pudessem ser evitados”; “Mataria para que mais males pudessem ser 

evitados”. 

Para o teste das três primeiras hipóteses do estudo 1 foram utilizados 

testes t independentes, para quarta hipótese foi utilizada uma regressão linear 

hierárquica e para a quinta hipótese foi utilizado um modelo linear geral 

univariado. 

 
 

5. Hipóteses e resultados 
 
Hipótese 1. Espera-se que o grupo submetido ao framing individualizado 
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apresente maiores escores na medida de ultraje moral, quando comparado ao 

grupo submetido ao framing estatístico. 

A primeira hipótese foi confirmada ao notar que o grupo que teve acesso 

à informação estatística apresentou menor média ao ser comparado ao grupo 

que teve acesso a informação individualizada (3,3 estatística x 4,9 individualizada; t (107) 

= 3,761; η = 0, 101 p < ,001). A partir de uma análise bayesiana de amostras 

independentes, pôde-se perceber que o poder da relação entre as variáveis é 

considerado muito forte, fundamentando a aceitação da hipótese de trabalho. Isto 

pode ser verificado a partir do fator de robustez obtido través da análise (BF10 = 

89.743). 

Este dado corrobora os resultados encontrados na literatura sobre framing 

que demonstram que os indivíduos apresentam respostas mais intensas devido 

as mensagens lhes soarem mais impactantes por lhes terem sido apresentadas 

de modo individualizado (Khaneman, 2012). Este resultado também confirma as 

evidências apresentadas pelos estudos sobre psicologia e crime que apontam 

que o ultraje moral é uma variável importante nos julgamentos a respeito de 

indivíduos que violam regras (Carlsmith, Darley & Robinson, 2008). 

 
 

Hipótese 2. Espera-se que o grupo submetido ao framing individualizado 

apresente maiores escores na medida de ameaça, quando comparado ao grupo 

submetido ao framing estatístico. 

Esta hipótese também foi confirmada ao notar que o grupo submetido à 

informação individualizada apresentou maiores escores na escala de ameaça 

em comparação ao grupo submetido à informação estatística (3,8 estatística x 5,4 

individualizada; t (107) = 4, 027; η = 0, 111; p < 0, 001). A análise bayesiana de 
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amostras independentes para a aceitação da hipótese de trabalho também se 

mostrou muito forte, a partir do seu fator de robustez (BF10 = 287.73). 

Observando a diferença entre as médias, percebe-se uma importante 

diferença entre os grupos experimentais. Este dado sustenta a afirmação de 

Carlsmith, Darley e Robinson (2002) em um estudo pioneiro que busca conhecer 

quais os constructos presentes ao se tratar de indivíduos que violam regras e um 

destes constructos é a ameaça. Assim como na hipótese anterior, o dado 

confirma aquilo que é encontrado na literatura sobre framing (Soman, 2004; 

Kahneman, 2012), ao demonstrar que os participantes submetidos à informação 

individualizada apresentaram maiores escores na medida de ameaça, quando 

comparados aos participantes submetidos à informação generalizada. Estes 

resultados também podem sugerir que um tipo de informação que costuma 

causar mais impacto nos indivíduos que tem acesso a ela (individualizada), 

sendo uma informação sobre alguém que atenta contra a vida, pode causar 

respostas bem mais intensas que informações generalizadas. 

 
 

Hipótese 3 .Espera-se que haja um efeito da interação entre ultraje moral e o tipo 

de framing sobre o nível de responsabilização, sendo que o grupo submetido ao 

framing individual apresentará escores mais elevados de responsabilização que 

o grupo submetido ao framing estatístico. 

Para a análise da hipótese, foi criada uma variável a partir da mediana do 

ultraje moral que foi 4,0. Esta variável foi criada com o intuito de verificar como a 

experiência do ultraje moral se manifestava em cada grupo. Então, os 

participantes que apresentaram escores até 4 foram alocados ao grupo ultraje 

moral baixo, enquanto que os participantes que apresentaram escores acima de 



8
12 

 

4 foram alocados no grupo ultraje moral alto. Após isto, as variáveis ultraje moral 

alto e ultraje moral baixo e os tipos de framing permaneceram como fatores fixos, 

enquanto que a variável de responsabilização ficou como variável dependente. 

Após a análise, percebeu-se que a hipótese não foi confirmada, não sendo 

encontrado qualquer efeito da interação entre os tipos de framing e o ultraje 

moral [F (1, 107) = 0, 22; p = 0, 637]. Porém, foi encontrado um efeito tendencial 

do ultraje moral [F (1, 107) = 3, 74; p = 0, 056]. 
 

 

 

Figura 10. Efeito da interação entre os tipos de framing e o ultraje moral no 

nível de responsabilização. 

 
Verificando o gráfico da figura 10, percebe-se que entre as médias dos 

participantes alocados ao ultraje moral baixo houve uma diferença entre os 

grupos submetidos aos framings estatístico e individualizado. Já entre os 

participantes que apresentaram ultraje moral alto praticamente não houve 

diferenças entre os grupos experimentais (individualizado e estatístico). É 

possível que a ausência de significância estatística na interação do tipo de 

framing e o ultraje moral sobre o nível de responsabilização tenha se dado por 

conta disto. Nota-se que a  grande diferença entre as médias dos participantes 

se refere à medida de ultraje moral – ainda que a sua significância tenha sido 
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tendencial. Este resultado sugere que o ultraje moral, por possuir um efeito 

importante sobre a responsabilização (Darley, 2009), tornou o efeito dos tipos de 

framing inócuos. Isto pode significar que, mais que a maneira como a informação 

é transmitida, a experiência de ultraje tende a fazer com que os participantes 

acreditem que um adolescente deva ser responsabilizado como um adulto por 

atentar contra a vida de outra pessoa. 

 
Hipótese 4. Espera-se que a raiva tenha maior efeito sobre a responsabilização, 

quando comparada ao medo, sendo que este efeito será mais intenso no grupo 

submetido ao framing individual, quando comparado ao grupo submetido ao 

framing estatístico. 

Com o objetivo de verificar se havia alguma hierarquia na influência das 

emoções de raiva e medo, foram realizadas três modelos de regressões lineares. 

O primeiro utilizando a raiva e o tipo de framing como preditores e a 

responsabilização como variável dependente, o segundo utilizando o medo e o 

tipo de framing como preditores e a responsabilização como variável dependente 

e o terceiro utilizando as variáveis medo, raiva e tipo de framing como preditoras 

e a responsabilização como variável dependente. 

Após a análise, percebeu-se que o primeiro modelo foi significativo [F (2, 
 
98) = 12, 53; p < 0, 001; R² = 0,21], havendo um efeito isolado da raiva sobre a 

responsabilização [t = 4, 99; p < 0, 001]. O segundo modelo também foi 

significativo [F (2, 98) = 5, 94; p = 0, 004; R² = 0,11], havendo um efeito isolado 

do medo sobre o nível de responsabilização [t = 3, 43; p = 0, 001; R² = 0,22]. O 

terceiro modelo também foi significativo [F (2, 98) = 8, 58; p < 0, 001], porém 
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houve apenas efeito da raiva sobre a responsabilização [t = 0,87; p = 0, 388]. 

 

 
Tabela 2. Efeito da interação entre o tipo de framing e o nível de 

responsabilização. 

  B EP Β 

 

Modelo 1 

    

R² 0, 21    

Constante  1, 87 0, 51  

Tipo de framing  -0, 19 1, 06 -0, 42 

Raiva  0, 53 0, 11 0, 46* 

Modelo 2     

R² 0, 11 0   

Constante  2, 40 0, 54  

Tipo de framing  -0,08 0, 45 -0, 18 

Medo  0, 41 0, 12 0, 34** 

Modelo 3     

R² 0, 22    

Constante  1, 71 0, 54  

Tipo de framing  -0, 22 0, 43 -0, 05 

Raiva  0, 45 0, 14 0, 39 

Medo  0,13 0,15 0, 11* 

Nota: *p < 0, 001; **p = 0, 004 

 
 

Este resultado sugere que o medo também é uma emoção que contribui 

para o quanto os participantes acreditam que um adolescente deva ser 

responsabilizado como um adulto por ter atentado contra a vida de outra pessoa, 

porém a raiva é a emoção que gera mais impacto neste tipo de decisão. Este 

resultado corrobora o que é trazido pela literatura que aponta que os indivíduos 

sentem tanto medo quanto raiva ao avaliarem pessoas que violam regras, sendo 

que a raiva tem um maior poder explicativo sobre tal avaliação (Hartnagel & 

Templeton, 2012). É importante notar que o tipo de framing não apresentou 

qualquer interação com as emoções. Isto pode indicar, o que apontam os 

resultados (Lerner & Keltner, 2001), que diante das emoções, outras variáveis 

assumem um papel secundário na tomada de decisão. Analisando estes dados 

em conjunto, pode-se sugerir que a raiva tem um impacto mais importante que 
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o medo na decisão de quanto um adolescente deve ser responsabilizado como 

um adulto por ter atentado contra a vida de outras pessoas. Além disto, estes 

dados também podem sugerir que a emoção para esta tomada de decisão é 

mais importante que a maneira como a informação é transmitida.  

 
 

Hipótese 5. Espera-se que haja um efeito diretamente proporcional do nível de 

responsabilização sobre o tipo de punição e que este efeito seja mais intenso no 

grupo submetido ao framing individualizado, quando comparado ao grupo 

submetido ao framing estatístico. 

Para esta análise, foi criada uma variável referente à responsabilização, 

baseada em sua mediana que foi 4. Portanto, os participantes com escores até 

4 foram alocados ao grupo de responsabilização baixa, enquanto que os 

participantes que apresentaram escores acima de 4 foram alocados ao grupo de 

responsabilização alta. Neste caso, a variável criada, referente à 

responsabilização, junto com a variável referente ao tipo de framing, 

permaneceram como fatores fixos, enquanto que a variável tipo de punição ficou 

como dependente. 

Após a análise foi verificada uma interação entre o tipo de framing e a 

responsabilização sobre o tipo de punição, porém este efeito foi mais intenso no 

grupo submetido a framing estatístico [F (1, 93) = 5,59, p = ,020; η² = ,057]. 
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Figura 11. Efeito da interação entre os tipos de framing e o nível de 

responsabilização no tipo de punição. 

Analisando o gráfico da figura 11, percebe-se que entre os participantes 

submetidos ao framing estatístico, houve uma grande diferença entre níveis de 

punição nos grupos alocados à responsabilização baixa e alta. Entre os 

participantes submetidos ao framing individualizado, esta diferença já foi 

modesta. O escore do nível de punição no grupo alocado à responsabilização 

alta, entre os participantes submetidos ao framing estatístico, pode ser o que 

explica o resultado encontrado na análise. Este maior escore da 

responsabilização sobre a punição apresentado pelos participantes submetidos 

ao framing estatístico pode ser explicado à luz da teoria da categorização. Os 

estudos com base nesta teoria apontam que a negação de atributos específicos 

a um indivíduo pode conduzir a análises mais estereotipadas (Macrae & 

Bodenhausen, 2001), que tem como consequência ações discriminatórias 

(Crandall, Bahns, Warner & Schaller, 2011). Com base nesta explicação, pode- 

se sugerir que diante de uma informação que negava atributos mais específicos 
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sobre um adolescente que atenta contra a vida de outra pessoa (framing 

estatístico), os participantes que concordaram mais que este adolescente 

deveria ser responsabilizado como um adulto, acreditaram que esta 

responsabilização deveria ser mais dura. 

 
 

5. Estudo 2 
 

Este estudo assemelha-se ao estudo 1, porém leva em consideração o 

quanto a raça do adolescente pode interferir no ultraje moral, na ameaça, nas 

emoções, na responsabilização e na punição de um adolescente que atenta 

contra a vida de outras pessoas. 

6. Método 

 
O teste de hipóteses deste estudo foi conduzido mediante um desenho 2 

(tipo de framing: estatístico x individualizado) x 2 (raça do adolescente: negro x 

branco). as medidas de ultraje moral, ameaça, responsabilização, emoções e 

punição permaneceram como medidas repetidas. 

 
 

6.1 Procedimentos 
 

Participaram deste estudo 299 pessoas, das quais 146 mulheres e 86 

homens (66 participantes não declararam o sexo). Imagens correspondentes aos 

adolescentes branco e negro foram utilizadas com o intuito de causar o efeito da 

raça nas respostas que os participantes apresentariam ao longo da pesquisa. 

Estas imagens se caracterizaram por avatares de 11,26 centímetros de altura e 

15 centímetros de largura que permaneceram apenas na primeira página do 

questionário, logo abaixo da informação de adolescentes que atentam contra a 

vida de outras pessoas (e aonde estavam as perguntas sobre ultraje moral, 
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ameaça e responsabilização). As páginas seguintes possuíam, no topo, apenas 

a informação de adolescentes que atentam contra a vida de outras pessoas e, 

logo abaixo, o questionário de emoções e a escala de responsabilização. Vale 

salientar que as medidas de ultraje moral, ameaça, responsabilização, emoções 

e punição foram as mesmas utilizadas no estudo 1 e, portanto, não serão 

descritas novamente. 

Para a análise das hipóteses 2.1 e 2.2, foram utilizadas ANOVAS simples, 

para as análises das hipóteses 2.3 e 2.5, foram utilizadas análises lineares gerais 

univariadas e para a análise da hipótese 2.4, foi utilizada uma regressão linear. 

 
 

7. Hipóteses e resultados 

 
Hipótese 1. Espera-se que os participantes apresentem maiores escores de 

ultraje moral a respeito de um adolescente negro em comparação a um 

adolescente branco, sendo que este efeito será mais intenso no grupo submetido 

ao framing individualizado, quando comparado ao grupo submetido ao framing 

estatístico. 

Após a análise, foi encontrado um efeito tendencial da interação entre o 

tipo de framing e a raça do adolescente sobre o ultraje moral [F (1, 298) = 3, 40; 

p = 0, 066], com os participantes submetidos ao framing individualizado 

apresentando maiores escores de ultraje moral frente a um adolescente negro e 

com os participantes submetidos ao framing estatístico apresentando maiores 

escores de ultraje moral frente a um adolescente branco. 
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Figura 12. Efeito da interação entre o tipo de framing e a raça do adolescente 
 

sobre o ultraje moral 
 

 

 

O fato de os participantes terem apresentado maior ultraje moral no grupo 

submetido ao framing estatístico, pode ser explicado como base no que é trazido 

pela própria literatura das heurísticas e vieses (Khaneman, 2012) e pela literatura 

do julgamento moral (Greene, 2015). A teoria das heurísticas e vieses aponta 

que quando submetidos a situações que se requeiram um maior nível de 

processamento, como cálculos mentais ou informações em grande quantidade, 

os indivíduos tendem a apresentar decisões mais parcimoniosas devido à 

sobrecarga causada à memória de trabalho (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011; 

Khaneman & Tversky, 1983). Já com base nos estudos dos julgamentos morais, 

estas decisões parcimoniosas causadas pela sobrecarga, se refletem em 

respostas mais contra esterotípicas (Payne & Cameron, 2010). Neste sentido, 

pode-se sugerir que os participantes submetidos ao framing estatístico, devido à 

sobrecarga causada pelo maior processamento de informação tenderam a se 

comportar de maneira contra estereotípica e 
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apresentarem maior ultraje moral frente a um adolescente branco. Por outro lado, 

quando os indivíduos fazem julgamentos sob condições que não requeiram deles 

quantidades significativas de recursos cognitivos, há uma tendência à tomada de 

decisões estereotípicas (Greene et. Al, 2009) e como decisões individualizadas 

requerem poucos recursos cognitivos (Khaneman & Tversky, 1983), pode-se 

acreditar que por conta destes fatores os participantes submetidos ao framing 

individualizado tenham se comportado da maneira esperada pela hipótese, 

apresentando maiores escores de ultraje moral referente a um adolescente 

branco. 

Além disto, a partir destes dados pode-se pensar que o efeito dos tipos de 

framing podem apresentar resultados que diferem da literatura, dependendo da 

condição como estes são tratados. Aparentemente, quando se leva em 

consideração o julgamento sobre grupos (neste caso, brancos e negros), os 

resultados podem seguir mais à direção da literatura do julgamento moral e 

menos para a direção das heurísticas e vieses. 

 
 

Hipótese 2. Espera-se que os participantes apresentem maiores escores de 

ameaça a respeito de um adolescente negro que atenta contra de vida de outra 

pessoa, em comparação a um adolescente branco, sendo que este efeito será 

mais intenso no grupo submetido ao framing individualizado, quando comparado 

ao grupo submetido ao framing estatístico. 

Após a análise não foi encontrado efeito da interação entre o tipo de 

framing e a raça do adolescente sobre a ameaça [F (1, 298) = 0, 22; p = 0, 640], 

porém foi encontrado um efeito isolado do tipo de framing, com os participantes 

submetidos ao framing individualizado apresentando maiores escores na medida 
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de ameaça, quando comparado ao grupo submetido ao framing estatístico [F (1, 

298) = 9, 54; p = 0, 002; η² = 0, 031]. 

 
 

Figura 13. Efeito do tipo de framing sobre a ameaça. 
 
 

 

 
O efeito apenas da ameaça sobre o nível de responsabilização pode ser 

explicado com base nos resultados que demonstram que a ameaça é um dos 

fatores predominantes quando os indivíduos se referem a pessoas que eles 

creem ter cometido atos que violam regras sociais (Carlsmith, Darley & 

Robinson, 2002). Neste sentido, a ameaça pode ter sido mais relevante para a 

responsabilização que a raça do adolescente. O grupo submetido ao framing 

estatístico ter apresentado menores escores na medida de ameaça, quando 

comparado ao grupo submetido ao framing individualizado, pode tê-lo feito 

devido a maior dificuldade em se processar dados mais estatísticos, o que leva 

a informação a perder o sentido para os indivíduos conduzindo-os a tomar 

decisões menos engajadas (Kahneman, 2012). Não obstante, quando estas 
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mesmas informações são transmitidas de maneira mais individualizada, as 

decisões costumam sofrer uma maior influência do afeto, causando reações 

mais intensas. É possível, portanto, que este processo tenha ocorrido entre os 

participantes submetidos ao framing individualizado. 

 
Hipótese 3.Espera-se que haja um maior efeito do ultraje moral sobre a 

responsabilização quando se tratar de um adolescente negro, quando 

comparado a um adolescente branco, sendo que este efeito será mais intenso 

no grupo submetido ao framing individualizado, quando comparado ao grupo 

submetido ao framing estatístico. 

Para realizar esta análise, foi criada uma variável referente ao ultraje 

moral, com base em sua mediana que foi 4 e da qual os participantes que 

obtiveram escores até 4 foram alocados ao grupo ultraje moral baixo, enquanto 

que os participantes que obtiveram escores acima de 4 foram alocados ao grupo 

ultraje moral alto. Neste caso, a variável referente aos ultrajes morais alto e 

baixo, juntamente com as variáveis referentes à raça do adolescente e ao tipo 

de framing permaneceram como fatores fixos e a variável referente ao nível de 

responsabilização ficou como variável dependente. 

Após a análise foi verificado um efeito da interação entre a raça do 

adolescente, o tipo de framing e o ultraje moral sobre a responsabilização [F (1, 

298) = 5, 45; p = 0, 020; η² = 0, 018]. Entretanto, ainda que quanto mais os 

participantes se sentissem moralmente ultrajados e, portanto, mais acreditassem 

que o adolescente deveria ser responsabilizado como um adulto e ainda que 

este tipo de relação tenha sido maior no grupo submetido ao framing 

individualizado, este efeito foi mais intenso frente ao adolescente branco. Esta 

hipótese, por sua vez, foi parcialmente confirmada, pois apesar de haver uma 
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relação entre o tipo de framing, o ultraje moral e a responsabilização este o foi 

mais intenso quando se tratou do adolescente branco. 

Figura 14. Efeito da interação entre os tipos de framing, a raça do 

adolescente e ultraje moral sobre a responsabilização. 

 

 
Ainda que o resultado desta hipótese não tenha ido completamente na 

direção esperada, nota-se a influência do ultraje moral contribuindo para a 

responsabilização, como é demonstrado na literatura (Darley, 2009). Estes 

estudos apontam que não há diferenças no nível de responsabilização quando 

apenas se compara grupos que transgridem regras ou quando se comparam os 

tipos de transgressões em si. Estes trabalhos apontam que estas diferenças 

entre grupos e transgressões começam a se tornar visíveis quando se colocam 

o ultraje moral como moderador entre a transgressão cometida e a 

responsabilização ou entre aqueles que transgrediram a regra e a 

responsabilização. 

Ainda na análise de ambos os gráficos da figura 5, nota-se que entre os 

participantes alocados ao ultraje moral alto, os participantes apresentaram um 
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baixo escore na medida de responsabilização, quando submetidos ao framing 

estatístico. Considerando o que traz os estudos sobre julgamento moral que 

afirmam que quando os participantes estão submetidos a algum tipo de tarefa 

que requeira maior esforço, como cálculos mentais, eles tendem a tomar 

decisões contra-estereotípicas (Greene, 2015), é possível que os participante 

que julgaram o adolescente negro tenham tomado decisões mais parcimoniosas 

submetidas ao framing estatístico. De todo modo, entre os participantes 

submetidos ao framing individualizado houve um aumento importante nos 

escores de responsabilização referente ao adolescente negro, quando 

comparados aos participantes submetidos ao framing estatístico, no grupo 

alocado ao ultraje moral alto. Ao considerar que diante de informações 

individualizadas, as pessoas tendem a tomar decisões estereotípicas, isto pode 

ter sido o que levou os participantes a apresentarem maiores escores de 

responsabilização referente ao adolescente negro quando submetidos ao 

framing individualizado. 

Ainda verificando ambos os gráficos da figura 5, percebe-se que nos 

grupos alocados ao ultraje moral alto, os escores de responsabilização 

referentes ao adolescente branco foi praticamente o mesmo tanto entre os 

participantes submetidos ao framing estatístico quanto entre os participantes 

submetidos ao framing individualizado. Este dado pode estar em consonância 

com os resultados que apontam que quando transgressões de regras são 

cometidas por membros de grupos bem avaliados, a pessoas tendem a julgá-los 

mais negativamente e a lhes aplicar maiores sanções (Abrams, Randsley de 

Mora & Travaglino, 2013). Neste sentido, levando em consideração que pessoas 

brancas são alvo de melhores avaliações, quando comparadas com pessoas 
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negras (Devine, 1989; Devine & Sharp, 2009), é possível que a informação de 

um adolescente branco que atenta contra a vida de outras pessoas tenha levado 

os participantes a fazerem uma avaliação negativa que teve como consequência 

um alto nível de responsabilização. Este resultado, portanto, parece ter ocorrido 

independente da maneira como esta informação foi transmitida. Além disto, 

percebe-se que entre os participantes submetidos ao framing individualizado 

alocados ao ultraje moral alto o escores de responsabilização referente a um 

adolescente negro foi praticamente o mesmo referente ao adolescente branco. 

Os dados sobre responsabilização e grupos também apontam que membros de 

grupos bem avaliados, ao violarem regra, podem ser julgados e sofrerem 

sanções tão negativas quanto os membros de grupos mal avaliados (Abrams, 

Randsley de Mora & Travaglino, 2013). Neste sentido, pode ser que na condição 

estereotípica (individualizada), o adolescente negro seja avaliado e sofra 

sanções semelhantes ao adolescente branco. 

 
 

Hipótese 4. Espera-se que haja efeito das emoções sobre a responsabilização, 

com maiores escores de raiva referente a um adolescente branco e maiores 

escores de medo referente ao adolescente negro, sendo que estes efeitos serão 

mais intensos no grupo submetido ao framing individualizado, quando 

comparado ao grupo submetido ao framing estatístico. 

 
 

Para esta análise foram realizadas duas regressões utilizando uma 

variável dummy referente ao tipo de framing. Neste sentido, o framing 

individualizado correspondeu a 1 e o framing estatístico correspondeu a 0. 

Após a análise verificou-se que o modelo para prever o efeito do tipo de 
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framing e das emoções sobre a responsabilização referente ao adolescente 

negro foi significativo [F (3, 143) = 13, 41; p < 0, 001; R² = 0,22] e que foi 

encontrado um efeito isolado do medo [t = 3, 50; p = 0, 001]. 

 
 

Tabela 3. Efeito do medo sobre a responsabilização referente ao 
adolescente negro. 

 

 β EP p 

 
Constante 

  
0,41 

 
0,057 

Framing individualizado 0,01 0,31 0,911 

Raiva 0,17 0,12 0,085 

Medo 0,34 0,12 0,001 

 
 
 

O modelo para prever o efeito dos tipos de framing e das emoções sobre 

a responsabilização referente ao adolescente branco também foi significativo [F 

(3, 150) = 12, 36; p < 0, 001; R² = 0,20], havendo um efeito isolado da raiva [t = 

3, 50; p = 0, 001]. 

 

 
Tabela 4. Efeito da raiva sobre a responsabilização referente ao adolescente 
branco. 

 

 β EP P 

 
Constante 

  
0,42 

 
0,015 

Framing individualizado 0,05 0,32 0,486 

Raiva 0,32 0,12 0,001 

Medo 0,16 0,12 0,079 

 

Ainda que não tenham sido encontrados efeitos do tipo de framing em 

ambas as regressões, percebe-se que a hipótese foi parcialmente confirmada, 

pois a raiva teve efeito sobre a responsabilização referente ao adolescente 

branco e o medo teve efeito sobre a responsabilização referente ao adolescente 

negro. O efeito da raiva sobre a responsabilização para o adolescente branco 

pode ser explicado com base nos resultados de (Fischer & Roseman, 2007) que 
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apontam que grupos mais valorizados socialmente costumam gerar raiva nas 

pessoas por elas não esperarem que tais grupos cometam transgressões. A 

respeito do medo ter efeito sobre a responsabilização referente ao adolescente 

branco pode possuir relação com o que é trazido por Tripler e Ruscher (2014) 

que afirma que dependendo da ação (como violência) cometida pelos membros 

do exogrupo ou por membros de grupo menos valorizados socialmente, o medo 

pode ser a emoção experimentada. 

 
Hipótese 5. Espera-se que haja um maior efeito da interação entre a 

responsabilização e o tipo de punição quando se tratar de um adolescente negro, 

quando comparado ao um adolescente branco, sendo que este efeito será mais 

intenso no grupo submetido ao framing individualizado, quando comparado ao 

grupo submetido ao framing estatístico. 

Para a análise desta hipótese, também foi criada uma variável com base 

na mediana que foi 3. Portanto, os participantes que apresentaram escores até 

3 foram alocados ao grupo de responsabilização baixa e os participantes que 

apresentaram escores acima de 3 foram alocados ao grupo de responsabilização 

alta. Neste sentido, as variáveis referentes ao tipo de framing, à raça do 

adolescente e à variável responsabilização alta e baixa foram postas como 

fatores fixos e a variável referente ao tipo de punição permaneceu como variável 

dependente. 

Não foi encontrado efeito da interação entre o tipo de framing e a raça do 

adolescente sobre a responsabilização [F (1, 258) = 0, 86; p = 0, 354], sendo 

encontrada apenas um efeito isolado do nível de responsabilização [F (1, 258) = 

13, 27; p < 0, 001; η² = 0, 050]. 
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Figura 15. Efeito da responsabilização sobre a punição. 
 

 

 
Este resultado sugere que para os participantes, quanto mais eles creem 

que um adolescente deve ser responsabilizado como um adulto, maior é a sua 

adesão à severidade da punição, porém esta decisão não depende da maneira 

como esta informação é transmitida e também não depende da raça do 

adolescente. Mas além disto, este resultado necessita ser visto como 

complemento da hipótese 3 e à luz de estudos sobre punição e raça (Saucier, 

Hockett & Wallemberg, 2008). Estes resultados apontam que quando é requerido 

aos indivíduos dizerem o quanto eles creem que pessoas brancas ou negras 

merecem ser responsabilizadas, normalmente, eles desejam mais que a pessoa 

branca seja responsabilizada. Não obstante, quando é requerido que se 

apresente o grau de dureza da punição, em certos casos, não se encontra 

diferença levando em consideração a raça de quem cometeu a transgressão 

(Saucier, Hockett, Zanotti & Heffel, 2010). Neste caso, ainda que na hipótese 3.1, 

os participantes se sentissem mais moralmente ultrajados e acreditassem mais 

que o adolescente negro deveria ser responsabilizado como um adulto por ter 

atentado contra a vida de outra pessoa, a aplicação da punição não sofreu efeito 
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dos tipos de framing, nem continuou sendo maior para o adolescente branco. 
 
8. Estudo 3 

 
9. Método 

 
O teste de hipóteses deste estudo foi realizado mediante um desenho 2 

(tipo de framing: estatístico x individualizado) x 2 (raça do adolescente: árabe x 

branco). As medidas de ultraje moral, de ameaça, de responsabilização, de 

emoções e de punição permaneceram como medidas repetidas. Participaram 

deste estudo 189 pessoas (121 mulheres e 67 homens). 

 
 

9.1. Procedimentos 
 

O terceiro estudo possui hipóteses semelhantes ao estudo dois, porém foi 

realizado com uma amostra espanhola e a imagem do adolescente negro foi 

substituída por uma imagem de um adolescente árabe, por conta deste grupo 

ser maior alvo dos estereótipos na Europa (Mange, Sharvit, Margas & 

Sénémeaud, 2016). Também houve a substituição da pergunta “O quanto você 

se sente moralmente ultrajado ao saber desta informação”? pela pergunta (em 

espanhol) “Em que nível esta informação te causa indignação”? O objetivo desta 

modificação foi tornar a ideia do ultraje moral mais compreensível para a 

amostra. Por fim, foi realizada uma pequena mudança na informação para que 

se pudesse fazer um acréscimo de um nome árabe, para o adolescente árabe, 

e de um nome espanhol, para o adolescente branco, no enunciado. Neste 

sentido, para o grupo submetido ao framing estatístico que avaliaria o 

adolescente árabe a frase foi a seguinte: “Hamid Bachir Hálim é menor de 18 

anos e é um dos 0, 013% de menores que atentam contra a vida de outras 

pessoas na Espanha”. Já para o adolescente branco, a frase foi a mesma, sendo 
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que o nome do adolescente foi substituído por Manuel González Ruiz. Para os 

grupos submetidos ao framing individualizado o enunciado final ficou da seguinte 

maneira: “Amid Bachir Hálim é menor de 18 anos e é um dos sete menores que 

atentam contra vida de outras pessoas, por dia, na Espanha”. Para o adolescente 

branco, a frase foi a mesma, sendo que o nome do adolescente também foi 

substituído por Manuel González Ruiz. Esta adaptação se tornou necessária 

para a amostra espanhola porque, em decorrência dos baixos índices de 

violência, o acréscimo dos nomes poderia aumentar o efeito dos processos 

grupais. 

10. Hipóteses e resultados 
 
Hipótese 1. Espera-se que os participantes apresentem maiores escores de 

ultraje moral a respeito de um adolescente árabe, em comparação a um 

adolescente branco, sendo que este efeito será mais intenso no grupo submetido 

ao framing individualizado, quando comparado ao grupo submetido ao framing 

estatístico. 

Após a análise não foi encontrado efeito da interação entre o tipo de 

framing e a raça do adolescente sobre o ultraje moral [F (1, 188) = 0,29; p = 0, 

592; η² = 0,002]. Porém, houve um efeito isolado do tipo de framing, com os 

participantes submetidos ao framing individualizado apresentando maiores 

escores de ultraje moral [F (1, 188) = 4, 42; p = 0, 037; η = 0, 023], e da etnia do 

adolescente, com os participantes de ambos os grupos experimentais 

apresentando maior ultraje frente ao adolescente branco [F (1, 188) = 36, 64; p 

< 0, 001; η = 0, 023]. 
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Figura 16. Efeito do tipo de framing e da etnia do adolescente sobre o ultraje 

moral. 
 
 

 

Analisando o gráfico da figura 16, nota-se que os escores de ultraje moral 

referente ao adolescente branco são superiores aos escores de ultraje moral 

referente ao adolescente árabe. Este resultado também pode ser explicado a 

partir dos trabalhos sobre responsabilização e processos grupais que apontam 

que quando um indivíduo que pertence a um grupo socialmente valorizado, as 

pessoas tendem a se sentir mais indignadas por este indivíduo ter agido de 

maneira contrária à expectativa (Monin, Marquez & Sawyer, 2008). Ainda 

analisando a figura 16, percebe-se que houve uma maior diferença entre os 

escores de ultraje moral entre os grupos submetidos aos framings estatístico e 

individual referente ao adolescente árabe, sendo que esta diferença foi menor 

para o adolescente branco. É possível que esta menor diferença entre os escores 

de ultraje moral referente ao adolescente branco tenha sido responsável pela 

ausência de significância na interação entre os tipos de framing e a raça do 

adolescente no ultraje moral. Os maiores escores de ultraje moral no grupo 
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submetido ao framing individualizado corrobora o que é trazido pelos estudos de 

framing que apontam que diante de uma informação individualizada, as pessoas 

tendem a apresentar respostas mais intensas por conta destas informações 

terem maior influência sobre os afetos (Gigerenzer & Gaissmainer, 2011). 

Discutindo estes resultados em conjunto, pode-se afirmar que os 

participantes se sentem mais moralmente ultrajados ao saberem que um 

adolescente branco atenta contra a vida de outras pessoas e este ultraje não 

depende de como a informação é transmitida. Este ultraje parece depender mais 

de este adolescente ter frustrado a expectativa dos participantes – que seria de 

não atentar contra a vida de outrem. Entretanto, quando o ultraje sofre influência 

da maneira como a informação é transmitida, a raça do adolescente passa a ser 

menos importante. 

 
 

Hipótese 2. Espera-se que os participantes apresentem maiores escores de 

ameaça a respeito de um adolescente árabe, em comparação a um adolescente 

branco, sendo que este efeito será mais intenso no grupo submetido ao framing 

individualizado, quando comparado ao grupo submetido ao framing estatístico. 

Após a análise, não foi verificado efeito da interação entre o tipo de 

framing e a raça do adolescente sobre a ameaça [F (1, 187) = 0, 96; p = 0, 329; 

η² = 0, 005]. Entretanto, houve um efeito isolado da raça do adolescente com os 

participantes apresentando maiores escores na medida de ameaça referente ao 

adolescente branco [F (1, 188) = 15, 95; p < 0, 001; η² = 0, 080]. 
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Figura 17. Efeito da raça do adolescente na ameaça. 
 
 

 

 
Verificando o gráfico da figura 17, é possível perceber que que os escores 

de ameaça referente ao adolescente branco é superior aos escores de ameaça 

referente ao adolescente árabe, em ambos os grupos experimentais. Porém, é 

possível notar que há uma menor variação entre os escores de ameaça para o 

adolescente branco entre os participantes submetidos ao framing estatístico e ao 

framing individual. Assim como na hipótese anterior, esta menor variação entre 

os escores de ameaça, referente ao adolescente branco, entre os grupos 

experimentais pode ser o que causou a falta de efeito da interação entre os tipos 

de framing e a raça do adolescente. 

Os maiores escores de ameaça referente ao adolescente branco podem 

ser explicados através dos resultados sobre angústia coletiva (Whol, Squires & 

Caouette, 2012) que demonstram que se um indivíduo percebe que membros do 

seu próprio grupo está tomando decisões que podem ameaçar o grupo o qual 

fazem parte, este indivíduo pode apresentar comportamentos de resistência a 
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esses membros (Dupuis, Wohl, Packer & Tabri, 2016). Esta resistência, portanto, 

pode ter se manifestado nos maiores escores de ameaça. Diante disto, é 

importante questionar se quando os participantes apresentaram maiores escores 

referentes ao adolescente branco, o fizeram mais pelo fato de um espanhol ter 

violado uma regra – gerando uma angústia coletiva dos espanhóis que 

participaram do estudo – do que por algo relacionado à raça deste adolescente. 

 
 

Hipótese 3. Espera-se que haja um maior efeito do ultraje moral sobre a 

responsabilização quando se tratar de um adolescente árabe, quando 

comparado a um adolescente branco, sendo que este efeito será mais intenso 

no grupo submetido ao framing individualizado, quando comparado ao grupo 

submetido ao framing estatístico. 

Para a análise desta hipótese, foi criada uma variável, referente ao ultraje 

moral, com base na sua mediana que foi 5. Então, os participantes que obtiveram 

escores até 5 foram alocados ao grupo ultraje moral baixo e os participantes que 

obtiveram escores acima de 5 foram alocados ao grupo ultraje moral alto. Esta 

variável, juntamente com as variáveis referentes ao tipo de framing e à raça do 

adolescente foram colocadas como fatores fixos e a variável correspondente ao 

nível de responsabilização permaneceu como variável dependente. 

Não foi encontrado efeito da interação entre o tipo de framing, a raça do 

adolescente e o ultraje moral sobre a responsabilização [F (1, 187) = 0, 002; p = 

0, 962; η² = 0, 00]. Não obstante, foram verificados efeitos isolados tanto da raça 

do adolescente, com os participantes apresentando maiores escores de 

responsabilização referente ao adolescente branco [F (1, 188) = 3, 99; p = 0, 

047; η² = 0, 022] e ultraje moral [F (1, 188) = 9, 38; p = 0, 003; η² = 0, 050]. 
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Figura 18. Efeitos do ultraje moral e da raça do adolescente na responsabilização. 
 

 
 

Ao analisar o primeiro gráfico da figura 18, é possível notar que houve 

maiores escores de ultraje moral referentes ao adolescente branco, em 

comparação ao adolescente árabe nos grupos alocados ao ultraje moral baixo e 

alto. No segundo gráfico da figura 18, é possível notar também que houve uma 

maior diferença dos escores entre os grupos alocados ao ultraje moral baixo e 

alto. Esta maior diferença entre os escores de ultraje moral entre os participantes 

submetidos ao framing individualizado é que pode ter causado a significância 

estatística do ultraje moral. 

O efeito do ultraje moral sobre a responsabilização pode ser explicado, 

como nas hipóteses anteriores, levando em consideração o que é trazido pela 

literatura que afirma que diante de um indivíduo que viola regras há um 

desencadeamento de afetos que resultam em uma indignação que leva as 

pessoas a apoiarem sanções a quem violou estas regras com o intuito de 

estabilizarem esta indignação (Carlsmith, Darley & Robinson, 2002, Darley, 

2009). 
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A explicação a respeito dos maiores escores de responsabilização se 

referirem ao adolescente branco pode ser explicado também com base na teoria 

da angústia coletiva (Dupuis, Wohl, Packer & Tabri, 2016; Whol, Squires & 

Caouette, 2012). A sensação de ter exogrupo em uma condição questionável por 

conta de ações de um membro pôde ter disparado afetos que culminaram na 

apresentação de maiores escores de responsabilização. Outros resultados de 

estudo sobre a moral também apontam que se as regras violadas por um 

membro do endogrupo for uma regra muito importante, pode ter como resultado 

sanções a este membro (Ditrich & Sassenberg, 2016). Isto deixa mais forte a 

suspeita de que o maior escore de responsabilização referente ao adolescente 

branco pode ter sido consequência da angústia coletiva. 

Analisando estes resultados conjuntamente, nota-se que os participantes 

se sentem moralmente ultrajados ao saberem que um adolescente atenta contra 

a vida de outras pessoas e, portanto, acreditam que ele deve ser 

responsabilizado como um adulto. Porém, este efeito independente da raça 

deste adolescente e da maneira como a informação é transmitida. Outrossim, 

estes participantes também creem que um adolescente branco deve ser 

responsabilizado como um adulto e isto não dependente do ultraje moral. Este 

resultado reforça a ideia de que o adolescente branco que atenta contra a vida 

de outra pessoa é responsabilizado pela ameaça à identidade de um grupo 

nacional, explicada pela angústia moral. 

 
Hipótese 4. Espera-se que haja efeito das emoções sobre a responsabilização, 

com maiores escores de raiva e medo referente a um adolescente branco e 

maiores escores de desprezo referente ao adolescente árabe, sendo que estes 

efeitos serão mais intensos no grupo submetido ao framing individualizado, 
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quando comparado ao grupo submetido ao framing estatístico. 
 

Para esta análise foram realizadas duas regressões utilizando uma 

variável dummy referente ao tipo de framing, na qual o framing individualizado 

correspondeu a 1 e o framing estatístico correspondeu a 0. 

Na primeira regressão, o modelo para prever o efeito dos tipos de 

framing e das emoções sobre a responsabilização do adolescente árabe foi 

significativo [F (4, 96) = 6,06; p < 0, 001; R² = 0,21], havendo um efeito isolado 

do desprezo [t = 3, 38; p = 0, 001]. 

 
 

Tabela 5. Efeito do desprezo sobre a responsabilização referente ao 

adolescente árabe. 
 

 β EP P 

 
Constante 

  
0,48 

 
0,001 

Framing individualizado -0,09 0,35 0,325 

Raiva -0,12 0,17 0,439 

Medo 0,13 0,16 0,297 

Desprezo 0,47 0,15 0,001 

 
O fato de o desprezo ter efeito na responsabilização para o adolescente 

árabe corrobora os resultados que demonstram que esta emoção está 

relacionada a responsabilização de um membro de grupo menos valorizado 

socialmente ou membro do exogrupo (Roseman & Fisher, 2007). 

Na segunda regressão, o modelo para prever o efeito das emoções e o 

tipo de framing sobre a responsabilização para o adolescente branco também foi 

significativo [F (4, 90) = 5,67; p < 0, 001; R² = 0,21], havendo um efeito 

tendencial do desprezo [t = 1, 92; p = 0, 058]. 
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Tabela 6. Efeito do desprezo sobre a responsabilização referente ao 

adolescente branco. 

 β EP P 

 
Constante 

  
0,55 

 
0,001 

Framing individualizado 0,08 0,34 0,416 

Raiva 0,17 0,16 0,286 

Medo 0,00 0,15 0,976 

Desprezo 0,29 0,15 0,058 

 
O efeito tendencial do desprezo na responsabilização para o adolescente 

branco pode ser explicado pela possível angústia dos participantes ao saberem 

que um membro do endogrupo violou uma regra importante (Whol, Squires & 

Caouette, 2012) e atentou contra a vida de alguém. Neste sentido, os 

participantes tenderam a desencadear a emoção que possui maior relação com 

a responsabilização (Roseman & Fischer, 2007). 

O fato de ter havido um efeito significativo do desprezo sobre a 

responsabilização para um adolescente árabe e um efeito tendencial dos 

desprezo na responsabilização para um adolescente branco reforça a ideia de 

que o que tem levado os participantes espanhóis a serem favoráveis a aplicarem 

sansões ao adolescente branco, ao longo do estudo, está mais relacionado a 

efeitos de violações de regras importantes ao endogrupo (Ditrich & Sassenberg, 

2016; Monin, Marquez & Sawyer, 2008). 

 
 

Hipótese 5. Espera-se que haja um maior efeito da interação entre a 

responsabilização e o tipo de punição quando se tratar de um adolescente árabe, 

quando comparado ao um adolescente branco, sendo que este efeito será mais 

intenso no grupo submetido ao framing individualizado, quando comparado ao 

grupo submetido ao framing estatístico. 
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Para a análise desta hipótese foi criada uma variável referente ao nível de 

responsabilização, baseada em sua mediana que foi 5. Neste sentido, os 

participantes com escores até 5 foram alocados no grupo responsabilização 

baixa e os participantes com escores acima de 5 foram alocados ao grupo 

responsabilização alta. Esta variável, juntamente com as variáveis referentes ao 

tipo de framing e à raça do adolescente mantiveram-se enquanto fatores fixos e 

a variável correspondente ao tipo de punição permaneceu como variável 

dependente. 

Após a análise, percebeu-se que houve interação entre o tipo de framing, 

a raça do adolescente e o nível de responsabilização no tipo de punição [F (1, 

185) = 7, 25; p = 0, 008; η² = 0, 039]. Não obstante, no grupo submetido ao 

framing estatístico quanto mais os participantes acreditavam que um 

adolescente deveria ser responsabilizado como um adulto, maior era a punição 

para o adolescente árabe. Esta relação já foi inversa em se tratando do grupo 

submetido ao framing individualizado. 

 
 

Figura 19. Efeito da interação entre o tipo de framing, a raça do 

adolescente e a responsabilização sobre a punição. 
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Ao analisar o primeiro gráfico da figura 19, nota-se que entre os 

participantes submetidos ao framing estatístico houve uma pequena diferença 

entre os escores de punição para o adolescente branco e para o adolescente 

árabe no grupo alocado à responsabilização baixa. Já entre os participantes 

alocados ao grupo responsabilização alta houve um escore de punição superior 

para o adolescente árabe, em comparação ao adolescente branco. Entre os 

participantes submetidos ao framing individualizado percebe-se que 

praticamente não houve diferenças entre os escores de punição no grupo 

alocado à responsabilização baixa. Entretanto, no grupo alocado à 

responsabilização alta o escore de punição para o adolescente branco é superior 

ao escore de punição para o adolescente árabe. O maior escore de punição para 

o adolescente árabe entre os participantes submetidos ao framing estatístico e 

o maior escore de punição para o adolescente branco entre os participantes nos 

grupos alocados à responsabilização alta é o que causou o efeito de interação 

significativo. Algo importante de se notar é que o escore de punição para o 

adolescente árabe no grupo alocado à responsabilização alta, entre os 

participantes submetidos ao framing estatístico, é maior que o escore de punição 

para o adolescente branco no grupo alocado à responsabilização alta entre os 

participantes submetidos ao framing individualizado. 

O fato de quanto mais os participantes submetidos ao framing estatístico 

acreditarem que um adolescente árabe deveria ser responsabilizado como um 

adulto, maior deveria ser a punição para este adolescente pode estar relacionado 

ao processo de categorização (Macrae & Bodenhausen, 2001). Isto pode ter 

levado os participantes a não lidarem com o adolescente árabe de maneira 

individualizada, resultando em uma tomada de decisão mais discriminatória 
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(Crandall, Bahns, Warner & Schaller, 2011). Já o fato de quanto mais os 

participantes submetidos ao framing individualizado acreditarem que um 

adolescente branco deveria ser responsabilizado como um adulto, maior deveria 

ser a punição para este adolescente pode estar relacionado aos processos de 

grupo apresentados por Ditrich & Sassenberg (2016) que afirma que se um 

membro do endogrupo cometeu uma transgressão grave, os demais membros 

do endogrupo tendem a atribuir punições cada vez mais severas. 
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Capítulo 4. Considerações finais 
 

Este trabalho foi uma tentativa de abordar dois assuntos concernentes à 

segurança pública com base em duas subteorias que partem do princípio de que 

a tomada de decisão, assim como pode ocorrer de uma maneira acurada e mais 

próxima do ideal, também pode ocorrer fora do escrutínio e da análise fina, 

podendo ter resultados preocupantes (Devine & Sharp, 2009; Evans, 2008). 

Na primeira parte da pesquisa, que se caracterizou pela implementação 

de um software para verificar se seria possível encontrar reflexos do racismo na 

identificação de armas, percebeu-se que no primeiro estudo, os participantes 

foram mais acurados quando se tratou de um avatar negro desarmado do que 

quando se tratou de um avatar branco desarmado. No segundo estudo quase 

não houve efeitos significativos das hipóteses de trabalho e o único resultado 

encontrado foi quando se controlou respostas de acerto para um celular pelo 

sexo dos participantes (brasileiros) e estes resultados se mantiveram tão lineares 

ao longo dos estudos que dificulta recorrer a um argumento que leve em 

consideração aspectos culturais. Estes resultados, além de serem um 

contrassenso com a literatura sobre assunto (Correll, Hudson, Guillermo & Ma, 

2014; Khan & Davis, 2010; Mange, Sharvit, Margas & Sénémeaud, 2016; Payne, 

2006, 2008), obriga a refletir. 

A primeira questão se refere ao fato de esta parte da pesquisa ter sido 

realizada apenas com  estudantes universitários, o que poderia ter feito com que 

as respostas soassem contra estereotípicas devido a sua tendência a uma visão 

mais crítica da realidade e de um maior poder de monitoramento (Stangor, 2016). 

A segunda questão diz respeito à aspectos de validade ecológica trabalhados 

por James, Klinger e Vila (2014), em que os participantes respondem à uma 
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tarefa de identificação de armas assistindo a vídeos de situações reais, coletados 

da central de polícia, reproduzidos em centro de simulação com telões e acústica 

realística, a uma mesma distância em que os policiais estavam no momento em 

que fato gravado ocorreu (1,52 m – 5ft). Os resultados deste estudo 

demonstraram que os participantes percebem mais lentamente uma arma 

portado por um indivíduo negro e se deixam atirar mais frequentemente por um 

indivíduo negro armado. Além disto os resultados referentes à atividade cerebral 

dos participantes, apontaram que quando eles se encontravam diante de 

indivíduo negro, havia alta atividade cortical, indicando conflito, o que fazia com 

que os participantes levassem mais tempo para emitir uma resposta, levando-os 

as serem “baleados” por um indivíduo negro armado. A conclusão dos autores 

foi que em um cenário mais realísticos, os indivíduos poderiam levar mais em 

consideração, quem estava diante deles, quais os aspectos do cenário, etc., algo 

impossível de ocorrer em um cenário refletido na tela de um computador 

contendo faces ou imagens inanimadas (Correll et al. 2007; Correll, Urland & Ito, 

2004; Correl, Winttenbrink, Crawford e Sadler, 2015; Jones & Fazio, 2010; 

Payne, 2001, Payne, Lambert & Jacoby, 2002). 

Partindo deste princípio, pode-se questionar se pelo fato de o estudo de 

identificação e armas realizado nesta pesquisa se caracterizando por um 

ambiente de imersão em realidade 3D, no qual os avatares se movimentam e 

sacam armas ou celulares e que os participantes os enxergam do tamanho de 

uma pessoa real, pôde ter requerido mais análises do contexto ao passo de o 

conflito leva-los a serem mais acurados quando se tratou de um avatar negro (e 

de apresentarem respostas sem evidências de preconceito). 
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Na segunda parte da pesquisa, quando informações sobre um 

adolescente que atenta contra a vida de outra pessoa eram transmitidas de 

maneira generalizada, os participantes sentiam-se mais moralmente ultrajados, 

o que contribuía para que eles acreditassem que este adolescente deveria ser 

responsabilizado como um adulto. Quando se comparou adolescentes negros e 

brancos, o ultraje moral foi um preditor para a responsabilização do adolescente 

branco e a raiva não dependeu da raça do adolescente. Já ao comparar 

adolescentes árabes e brancos, ainda que o desprezo contribuísse para que os 

participantes acreditassem que o adolescente árabe que atenta contra a vida de 

outra pessoa fosse responsabilizado, quando a informação era transmitida de 

maneira individualizada, os participantes se sentiam mais moralmente ultrajados 

e acreditavam que o adolescente branco deveria ser responsabilizado 

legalmente como um adulto. 

Estes resultados não se apresentem de forma linear, com maiores níveis 

de responsabilização e emoções mais negativas constantemente direcionadas a 

adolescentes negros, ao longo dos dois últimos estudos. Ainda que os dados 

possam divergir um pouco da noção de senso comum sobre a manifestação do 

preconceito, estas oscilações apresentadas podem refletir a não aceitação dos 

indivíduos em ver membros do seu próprio grupo ou de grupos socialmente 

valorizados em situações que não correspondem às expectativas referentes a 

estes membros de grupo (Ditrich & Sassenberg, 2016; Dupuis, Wohl, Packer & 

Tabri, 2016). Neste sentido, os resultados em ambas as culturas (Brasil e 

Espanha), se comportaram de maneira semelhante ao que traz os estudos sobre 

punição e grupo (Fischer & Roseman, 2007; Whol, Squires & Caouette, 2012). 

O que os resultados destas duas partes da pesquisa trazem em comum é 
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a demonstração de que o preconceito pode se manifestar de maneira não 

esperada e que para investiga-los e compreendê-los é necessário se recorrer e 

aperfeiçoar uma miríade de referências teóricas e metodológicas. 

Entre os limites desta pesquisa estão o número reduzido de participantes 

na tarefa de identificação de armas, pois o aumento do número de participantes 

poderia ajudar a ter mais resposta estatisticamente significativas. Outro limite diz 

respeito a este software se tratar de um material inicial, diferente dos demais 

aplicativos para medir o impacto do racismo na identificação de armas e, 

portanto, ainda necessitar de aperfeiçoamentos. As perguntas utilizadas na 

segunda parte da pesquisa foram perguntas mais diretas, o que pode influenciar 

na respostas dos participantes e a não existência de um meio de formalização 

para respostas na tomada de decisão em estudos de framing, como processo 

dissociativo (Payne, 2001; 2008) e a detecção de sinal (Lynn & Barret, 2014). 

Entre os projetos futuros estão o aperfeiçoamento do software desenvolvido e 

uma aplicação deste software em uma amostra de policiais. Outro projeto futuro 

importante seria buscar meios de tornar o ambiente deste software mais 

realístico. O estudo de framing e responsabilização pode ser realizado, 

futuramente, com o uso de primngs, com intuito de verificar como seriam os 

padrões de resultado. 
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Anexo 1 
 
Cálculo algoritmo para sensibilidade e critério 

 
COMPUTE sens_ne=Zacertos_negro_objeto_fp - Zacertos_negro_arma_at. 

EXECUTE. 

COMPUTE sens_br=Zacertos_branco_objeto_fp - Zacertos_branco_arma_at. 

EXECUTE. 

COMPUTE crit_ne=-0.5 * (Zacertos_negro_objeto_fp + 

Zacertos_negro_arma_at). 

EXECUTE. 

 

COMPUTE crit_br=-0.5 * (Zacertos_branco_objeto_fp + 

Zacertos_branco_arma_at). 

EXECUTE. 
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Anexo 2 
Codigo do avatar 

 
using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 

 
 

public class Alvo : MonoBehaviour { 
 

//Abaixo a variável que estabelece se é o treino ou à vera 
static public bool treino; 
static public bool longo; //Estabelece se será de 20 ou 60 trials. Essa decisão é tomada no 

script transicao anexado ao GM da cena de transicao; 
 
 

// Abaixo declaradas as variáveis que estabelecem o trial e quantidade de trials 
public int trial = 1; 
public int numeroDeBlocosDeTrials = 5; //Cada bloco contendo um trial de cada tipo. Ampliar 

caso; 
public int numeroDeTrialsTotal = 20; 
public int maximoDeTrials1; 
public int maximoDeTrials2; 
public int maximoDeTrials3; 
public int maximoDeTrials4; 
public int numeroDeSessoes = 1; 

 
// Abaixo, a lista de condições para que haja randomização. 
List<string> condicoes = new List<string>(); //Nesta lista entram as condições possíveis. Lá no 

start cada condição será adicionada. 
List<string> listaDosTrials = new List<string>(); //Nesta lista serão colocadas cada condição 

repetidamente a depender do número de trials. Será feito um laço pra isso com cada condição. 
List<string> listaDosTrialsRandomizada = new List<string>(); // esta lista receberá 

randomicamente cada item da lista ordenada dos trials. Será feito outro laço. 
 
 

//Abaixo, as variáveis que definem a condição do experimento. 
 

public string condicaoAtual; // vai assumir 4 ou 6 valores. 2x2x2 Variação da pele, objeto e 
animação. Atribuir cada coisa a cada variável por fora do script. 

public GameObject peleDoAlvo; 

public Texture peleNegra; 
public Texture peleBranca; 
public Texture peleAzul; //Tentativa de fazer o preteste com pele azul. 

 
public GameObject arma; 
public GameObject objeto; 

public GameObject armaDoJogador; 
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public bool aponta; //Animação com a arma apontada 
public bool levanta; // Animação com a arma levantada. Acabamos não usando isso 

 
public bool modoPreteste = true; //LIGA E DESLIGA O MODO PRETESTE!!!!!!!!!!!!! 
public bool vulnerabilidade = false; 

 
// Abaixo declaradas as variáveis que serão preenchidas previamente. 
static public string sexo="semSexo"; 
static public string racaDeclarada="semRaça"; 
private int corIdentificada; 
static public string idade="99"; 
private string data; 
static public string local="semLocal"; 
private string id; 

 
//Abaixo as variáveis das configurações 
public float velocidade = 1; 

 
// Abaixo declaradas as variáveis coletadas pelo instrumento. 
List<int> listaDaCor = new List<int>(); 
List<int> listaDoObjeto = new List<int>(); 
List<int> listaDaAnimacao = new List<int>(); 
List<int> listaDaReacao = new List<int>(); 
List<float> listaDoTempo = new List<float>(); 
List<int> listaDoFalsoPositivo = new List<int>(); 
List<int> listaDoFalsoNegativo = new List<int>(); 
List<int> listaDaAcuraciaDoTiro = new List<int>(); 
List<int> listaDaAcuraciaDaFuga = new List<int>(); 

 
List<string> listaGeral = new List<string>(); //Essa é a lista que vai receber a cada trial as 

variáveis para serem exportadas depois para o .CSV 
 

//Abaixo, as variáveis para navegação do alvo -> O melhor seria posteriormente criar objetos 
e declarar as posições a partir deles pra poder ter mais maleabilidade. 

// Posição alternativa dos cilindros pra o bake do caminho proposta por Rafa: 
// Cylinder: 13.65 3.4 -5.41 
//Cylinder (1): 14,63  3.11 -3.74 
//Cylinder (2): -17.32 3.11 -3.17 

 
public float zDaPorta; 
public float zDaDecisao; 
public Vector3 parada = new Vector3(0, 0.3f, 0); //destino que vai mudar no meio da rota. 

//Atribui o meio da sala como destino. Será mudado posteriormente para uma das salas 
laterais. 

public Vector3 esquerda = new Vector3(7f, 0f, 10f); 
public Vector3 direita = new Vector3(-7f, 0f, 10f); 
public Vector3 inicial = new Vector3(10f, 0f, -18f); //estabelece a posição inicial do alvo para 

resetar depois de morrer ou escapar. 
 

UnityEngine.AI.NavMeshAgent agent; // declaração do agente de movimento para o 
NavMesh 
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public Animator anim; //Declaração do animator para mudar as animações 
 

private int reacao; // Variável pra registrar a reação. 1 para tiro e 0 para deixar passar. 
private float tempoInicial; 
private float tempoDeReacao; 

 
//Abaixo, as variaveis de UI 

 

public static int pontuacao = 0; 
public Text textoDaPontuacao; 

 
public static int falsoPositivoFinal; 
public static int falsoNegativoFinal; 
public static int acuraciaTiroFinal; 
public static int acuraciaFugaFinal; 

 
public Text textoDoTrial; 
public Text textoDoTotalDeTrials; 
public Text textoDoTempoInicial; 
public Text textoDaLatencia; 
public Text textoDoDelayDaArma; 
public Text textoDaDecisaoDoCaminho; 
public Text textoDoAlvoDoMovimento; 
public Text textoDaVulnerabilidade; 
public Text textoDaSaida; 
public GameObject tiro; 
public GameObject desistencia; 

 
 

// Acertou a pessoa com a arma = +10 
// Acertou deixar passar = +5 
// Falso Positivo = -20 
// Falso Negativo = -40 

 
public bool estaArmado; 
public bool delayDaArma; 

public bool desistiuNoBotao; //essa variavel existe pra impedir que a desistencia seja 
contada de novo quando o alvo sai se a pessoa aperta o botao. 

public bool tomouDecisao; //Talvez seja uma forma melhor de impedir duas decisoes 
sendo tomadas. E preciso ligar essa variavel para desligar a arma. 

 

//========================================================================== 
// Abaixo a tentativa de importar o script da animação do tiro e som pra cá 

 
//=========================================================================== 

 
public AudioSource audioSource; 
public AudioClip somDaArma; 
public AudioClip somDaArmaInimiga; 
public GameObject luz; 
public GameObject luzDaArmaInimiga; 
public GameObject fogo; 
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public GameObject fogoDaArmaInimiga; 
public GameObject pistola; 
public GameObject gameMaster; 
public bool armaDesativada = false; 

// public GameObject pistolaInimiga;// Acho que não precisa referenciar a pistola inimiga, já 
que é só piscar a luz e tocar o som. 

public Animator animDaArma; 
public GameObject ferimento; 
public bool morto; //Variável indica que o alvo morreu pra não poder atirar depois de morto. 

 
/* 
//Abaixo, as variáveis que serão coladas no .csv referentes à acurácia (Ver as listas) 
public int acuraciaDoTiro = 0; // Atirou no alvo armado 
public int acuraciaDaFuga = 0; // Deixou fugir o alvo desarmado 
public int falsoPositivo = 0; //Atirou no alvo desarmado 
public int falsoNegativo = 0; //Deixou fugir o alvo armado 
*/ 

 

public int cor; // variável pra guardar a cor atual do alvo. 1 para branco e 2 para negro. 
public int armado; // variável pra guardar se o alvo est´armado. 1 para armado, 0 para 

desarmado. 
public string falsoPositivo; 
public string falsoNegativo; 
public string acuraciaTiro; 
public string acuraciaFuga; 

 
private string stringDosDados; 
private bool aindaNaoExportou; 

 

//============================================================================ 
=========================================================== 

// Use this for initialization | | 
// V V 

 
//============================================================================ 
=========================================================== 

void Start() { 
 

agent = GetComponent<UnityEngine.AI.NavMeshAgent>(); //orienta o script a pegar o 
componente do NavMesh e atribuir ele à variável "agent". 

 
anim = GetComponent<Animator>(); //orienta o script a pegar o componente Animator e 

atribuir ele à variável "anim". 
 

zDaPorta = -6.5f; 
parada = new Vector3(1f, 0f, 5f); 
agent.destination = parada; //Atribui o meio da sala como destino. Será mudado 

posteriormente para uma das salas laterais. 
 

if (treino) 
{ 

numeroDeBlocosDeTrials = 1; 
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numeroDeTrialsTotal = 4; 
modoPreteste = true; 

} 
else if (!longo) 
{ 

numeroDeBlocosDeTrials = 5; 
numeroDeTrialsTotal = 20; 
modoPreteste = false; 

} 
else 
{ 

numeroDeBlocosDeTrials = 15; 
numeroDeTrialsTotal = 60; 
modoPreteste = false; 

} 
 
 

 

textoDaDecisaoDoCaminho.text = "Ainda nao decidiu"; 
desistiuNoBotao = false; 
tomouDecisao = false; 

 
//Essas variáveis vão receber valores do menu inicial. Esses valores são temporários para 

teste apenas (menos a data). 
id = "provisorio"; 
data = System.DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 

 
//local = "Salvador"; //Eram valores provisórios 
//idade = 99; 
//sexo = 55; 
//racaDeclarada = 55; 

 
//modoPreteste = true; //LIGA E DESLIGA O MODO PRETESTE - Desnecessário porque vai 

sobrescrever a decisão do treino. 
 

IniciarListaGeral(); // A função que cola na lista geral as variáveis id, data, local, idade, sexo, 
raça declarada e quantidade de trials. 

 

aindaNaoExportou = true;// Esse interruptor evita colar várias vezes 
 

//teste do joystick estar conectado 
Debug.Log(Input.GetJoystickNames() + " está conectado"); 

 
//Estabelece a randomização dos trials 
condicoes.Add("Branco Armado"); 
condicoes.Add("Branco Desarmado"); 
condicoes.Add("Negro Armado"); 
condicoes.Add("Negro Desarmado"); 

 
 

int j = 0; 
while (j < condicoes.Count) 
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{ 
int k = 0; 
while (k < numeroDeBlocosDeTrials) 
{ 

listaDosTrials.Add(condicoes[j]); 
k++; 

} 
 

j++; 
} 

 

int l = 0; 
while (l < numeroDeTrialsTotal) 
{ 

int indiceDoTrial = Random.Range(0, listaDosTrials.Count - 1); 
listaDosTrialsRandomizada.Add(listaDosTrials[indiceDoTrial]); 
listaDosTrials.Remove(listaDosTrials[indiceDoTrial]); 
l++; 

} 
 

condicaoAtual = listaDosTrialsRandomizada[0]; //estabelece a primeira condição. 
Debug.Log(condicaoAtual); 
Debug.Log(listaDosTrialsRandomizada[0]); 

 
Debug.Log("Entrará o " + condicaoAtual); 
aplicarCondicao(); 

 
Debug.Log ("O experimento conta com " + listaDosTrialsRandomizada.Count + " trials"); 

 

Debug.Log ("Testando tempo: " + System.DateTime.Now); // testando chamar a data e 
hora pra colocar na base como identificador de observação/ caso. Colocar na hora de exportar 
pro .csv 

 
Debug.Log("DESTINO É: " + agent.destination); 
Debug.Log("Parada é: " + parada); 

 
//=================================================================== 
//Abaixo a tentativa de importar a animação das armas e o som pra cá 

 

//=================================================================== 
animDaArma = pistola.GetComponent<Animator>(); 
audioSource = gameMaster.GetComponent<AudioSource>(); 

 
} 

 
 
 

//============================================================================ 
========================================================== 

//Update is called once per frame | | 
// V V 
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//============================================================================ 
========================================================== 

void Update () { 
 
 

//Textos que preenchem a UI 
textoDaPontuacao.text = pontuacao.ToString(); 
textoDoTrial.text = trial.ToString (); 
textoDoTotalDeTrials.text = numeroDeTrialsTotal.ToString (); 
textoDoTempoInicial.text = tempoInicial.ToString (); 
textoDaLatencia.text = tempoDeReacao.ToString (); 

 
if (delayDaArma) 

 

{ 
 

} else { 
 

} 

 
textoDoDelayDaArma.text = "Arma Desativada"; 

textoDoDelayDaArma.text = "Arma Ativada"; 

 

if (agent.destination == parada) 
 

{ 
textoDoAlvoDoMovimento.text = "Centro da Sala"; 

 

}else{ 
 

if (agent.destination == direita) 
{ 

textoDoAlvoDoMovimento.text = "Direita"; 
}else if (agent.destination == esquerda) 
{ 

textoDoAlvoDoMovimento.text = "Esquerda"; 
} 

 

} 
 
 

if (vulnerabilidade) { 
textoDaVulnerabilidade.text = "Alvo Vulneravel"; 

} else { 
 

} 

 
textoDaVulnerabilidade.text = "Alvo Invulneravel"; 

 
 

 

// Comandos do controle: "gatilho" atira e "desistencia" desiste. Era bom fazer uma função 
só com o parâmetro "comando" e lá botar gatilho ou desistência, mas... 

 
if ((Input.GetAxis("gatilho") == 0) && (Input.GetAxis("desistencia") == 0))//Esse "gatilho" é 

definido nas configurações e não no script. edit->Project settings -> input 
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{ 
delayDaArma = false; 

} 
 

if ((Input.GetAxis("gatilho")!= 0)&&(!delayDaArma)) 
{ 

 

delayDaArma=true; 
StartCoroutine(Atira()); 

StartCoroutine(AssinalarTiro()); 
 

if (vulnerabilidade) 
{ 

StartCoroutine(FoiAtingido()); 
} 

 

} 
 

if ((Input.GetAxis("desistencia") != 0) && (!delayDaArma)) 
{ 

StartCoroutine (AssinalarDesistencia()); 
delayDaArma = true; 
if (vulnerabilidade) 
{ 

desistiu(); 
armaDoJogador.SetActive(false); 

armaDesativada = true; 
} 

} 
 
 

// saca a arma quando entra pela porta 
if (gameObject.transform.position.z > zDaPorta && 

gameObject.transform.position.z < zDaPorta + 0.2) 
{ 

anim.SetBool ("sacar", true); 
vulnerabilidade = true; //Essa variável serve pra o boneco não tomar tiro enquanto 

ainda está andando. 
 

tempoInicial = Time.time; //anteriormente estava na condicional abaixo 
//Debug.Log(tempoInicial); //anteriormente estava na condicional abaixo 

 
 

StartCoroutine(InimigoAtira()); //Antes tinha uma condicional do cara estar armado e 
não estar morto. Vou embutir na corrotina. 

} 
 

//Vou tentar isolar esse condicional de baixo e trazer para cima, colocando o tempo na 
corrotina de 1.3s 

 
// if (gameObject.transform.position.z > -0.5 && gameObject.transform.position.z < -0.45) 
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//{ 
 
 
 

// } 
 

//altera a chegada. Cria uma rota mais interessante evitando que o alvo se esgueire pelo 
canto. 

if (gameObject.transform.position.z > zDaDecisao && gameObject.transform.position.z < 
zDaDecisao + 0.2) { 

 
//Randomiza a chegada entre as duas portas 
if (Random.value > 0.5) { 

agent.destination = direita; 
textoDaDecisaoDoCaminho.text = "Decidiu pela direita"; 

//chegada = new Vector3 (-5, 0, 8); 
}else{ 

agent.destination = esquerda; 
textoDaDecisaoDoCaminho.text = "Decidiu pela esquerda"; 

//chegada = new Vector3 (5, 0, 8); 
} 

} 
 

 

 
fugiu(); 

//teleporta o alvo depois dele correr 
if (gameObject.transform.position.z > 8) { 

 

} 
 

//Exporta os dados e Sai do programa/ Muda de cena 
 

if ((trial > numeroDeTrialsTotal)&&aindaNaoExportou==true) 
{ 

if (treino) 
{ 

Application.LoadLevel("Transicao"); 
} 
else 
{ 

ExportarDados(); 
Debug.Log("Era pra ter saído"); 
aindaNaoExportou = false; 
//Application.Quit(); 
textoDaSaida.text = "Era pra ter saido"; 

} 
} 

} 
 

//Funções que transformam o alvo e estabelecem os parâmetros da condição atual: 
 

void BrancoArmado() 
{ 
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arma.SetActive(true); 
estaArmado = true; 
cor = 1; 
armado = 1; 
objeto.SetActive(false); 

 
if (!modoPreteste) 
{ 

peleDoAlvo.GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = peleBranca; 
Debug.Log("Aplicou a função BrancoArmado()"); 

} 
else 
{ 

peleDoAlvo.GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = peleAzul; 
} 

 

} 
 

void BrancoDesarmado() 
{ 

arma.SetActive(false); 
estaArmado = false; 
cor = 1; 
armado = 0; 
objeto.SetActive(true); 

 
if (!modoPreteste) 
{ 

peleDoAlvo.GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = peleBranca; 
Debug.Log("Aplicou a função BrancoDesarmado()"); 

} 
else 
{ 

peleDoAlvo.GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = peleAzul; 
} 

} 
 

void NegroArmado() 
{ 

arma.SetActive(true); 
estaArmado = true; 
cor = 2; 
armado = 1; 
objeto.SetActive(false); 

 
if (!modoPreteste) 
{ 

peleDoAlvo.GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = peleNegra; 
Debug.Log("Aplicou a função NegroArmado()"); 

} 
else 
{ 
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peleDoAlvo.GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = peleAzul; 
} 

} 
 

void NegroDesarmado() 
{ 

arma.SetActive(false); 
estaArmado = false; 
cor = 2; 
armado = 0; 
objeto.SetActive(true); 

 

if (!modoPreteste) 
{ 

peleDoAlvo.GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = peleNegra; 
Debug.Log("Aplicou a função NegroDesarmado()"); 

} 
else 
{ 

peleDoAlvo.GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = peleAzul; 
} 

} 
 

// Função que define a passagem de condição. Parece problemática no update, então crio 
uma função pra botar no final da morte/salvação. 

void aplicarCondicao() 
{ 

tomouDecisao = false; 
 

switch (condicaoAtual) 
{ 

case "Branco Armado": 
BrancoArmado(); 
break; 

 
case "Branco Desarmado": 

BrancoDesarmado(); 
break; 

 

case "Negro Armado": 
NegroArmado(); 
break; 

 

case "Negro Desarmado": 
NegroDesarmado(); 
break; 

} 
} 

 

void IniciarListaGeral() 
{ 

listaGeral.Add(id); 
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listaGeral.Add(data); 
listaGeral.Add(local); 
listaGeral.Add(idade.ToString()); 
listaGeral.Add(sexo.ToString()); 
listaGeral.Add(racaDeclarada.ToString()); 
listaGeral.Add(numeroDeTrialsTotal.ToString()); 

 

} 
 

void ColarNaListaGeral() 
{ 

listaGeral.Add(cor.ToString()); 
listaGeral.Add(armado.ToString()); 
//listaGeral.Add(reacao.ToString()); // Checar depois com Gil se essa variavel entra porque 

nao esta na planilha. Que eu me lembre, ela guarda se a pessoa atirou ou nao. Parece que não 
entra, já que há tiro ou desistência. 

listaGeral.Add(tempoDeReacao.ToString()); 
listaGeral.Add(falsoPositivo); 
listaGeral.Add(falsoNegativo); 
listaGeral.Add(acuraciaTiro); 
listaGeral.Add(acuraciaFuga); 

 

} 
 

void fugiu() 
{ 

gameObject.transform.position = inicial; 
armaDoJogador.SetActive(true); 

armaDesativada = false; 
textoDaDecisaoDoCaminho.text = "Ainda nao decidiu"; 

vulnerabilidade = false; 
anim.SetBool("sacar", false); 
anim.Play("Unarmed-Run"); 
agent.destination = parada; 
reacao = 0; 

 
if (!desistiuNoBotao) 

{ 
tempoDeReacao = Time.time - tempoInicial; 

} 
 

GuardarVariaveisComFuga(); 
trial++; 
condicaoAtual = listaDosTrialsRandomizada[trial - 1]; 
Debug.Log("Entrará o " + condicaoAtual); 
aplicarCondicao(); 

desistiuNoBotao = false; 
} 

 

void desistiu() 
{ 

if (!tomouDecisao) 
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{ 
//gameObject.transform.position = inicial; 
//anim.SetBool("sacar", false); 
//anim.Play("Unarmed-Run"); 
//agent.destination = parada; 
reacao = 0; 
tempoDeReacao = Time.time - tempoInicial; 
desistiuNoBotao = true; 
tomouDecisao = true; 

armaDesativada = true; 
//GuardarVariaveisComFuga(); 
//trial++; 
//condicaoAtual = listaDosTrialsRandomizada[trial - 1]; 
//Debug.Log("Entrará o " + condicaoAtual); 
//aplicarCondicao(); 

} 
} 

 

void GuardarVariaveisComTiro() 
{ 

listaDaCor.Add(cor); 
listaDoObjeto.Add(armado); 
listaDaReacao.Add(reacao); 
listaDoTempo.Add(tempoDeReacao); 
if (estaArmado) 
{ 

falsoPositivo = "0"; 
falsoNegativo = "0"; 
acuraciaTiro = "1"; 
acuraciaFuga = "0"; 

 
if (!treino) 
{ 

acuraciaTiroFinal++; 
} 

 

listaDoFalsoPositivo.Add(0); 
listaDoFalsoNegativo.Add(0); 
listaDaAcuraciaDoTiro.Add(1); 
listaDaAcuraciaDaFuga.Add(0); 

 

pontuacao += 10; 
} 
else 
{ 

falsoPositivo = "1"; 
falsoNegativo = "0"; 
acuraciaTiro = "0"; 
acuraciaFuga = "0"; 

if (!treino) 
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{ 
falsoPositivoFinal++; 

} 
 

listaDoFalsoPositivo.Add(1); 
listaDoFalsoNegativo.Add(0); 
listaDaAcuraciaDoTiro.Add(0); 
listaDaAcuraciaDaFuga.Add(0); 

 

pontuacao -= 20; 
} 
ColarNaListaGeral(); 

} 
 

void GuardarVariaveisComFuga() 
{ 

listaDaCor.Add(cor); 
listaDoObjeto.Add(armado); 
listaDaReacao.Add(reacao); 
listaDoTempo.Add(tempoDeReacao); 
if (estaArmado) 
{ 

falsoPositivo = "0"; 
falsoNegativo = "1"; 
acuraciaTiro = "0"; 
acuraciaFuga = "0"; 

 
 

if (!treino) 
{ 

falsoNegativoFinal++; 
} 

 
 

listaDoFalsoPositivo.Add(0); 
listaDoFalsoNegativo.Add(1); 
listaDaAcuraciaDoTiro.Add(0); 
listaDaAcuraciaDaFuga.Add(0); 

 

pontuacao -= 40; 
} 
else 
{ 

falsoPositivo = "0"; 
falsoNegativo = "0"; 
acuraciaTiro = "0"; 
acuraciaFuga = "1"; 

 
if (!treino) 
{ 

acuraciaFugaFinal++; 
} 
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listaDoFalsoPositivo.Add(1); 
listaDoFalsoNegativo.Add(0); 
listaDaAcuraciaDoTiro.Add(0); 
listaDaAcuraciaDaFuga.Add(1); 

 
pontuacao += 5; 

 

} 
ColarNaListaGeral(); 

} 
 
 

IEnumerator IrParaEncerramento()//Funçao que assinala que o tiro foi dado na tela do 
PC 

 

{ 
yield return new WaitForSeconds (0.2f); 
Application.LoadLevel ("Encerramento"); 

} 
 

IEnumerator IrParaTransicao() 
 

{ 
yield return new WaitForSeconds(0.2f); 
Application.LoadLevel("Transicao"); 

} 
 

IEnumerator AssinalarTiro()//Funçao que assinala que o tiro foi dado na tela do PC 
 

{ 
tiro.SetActive (true); 
yield return new WaitForSeconds (0.1f); 
tiro.SetActive (false); 

} 
 

IEnumerator AssinalarDesistencia()//Funçao que assinala que o tiro foi dado na tela do 
PC 

 

{ 
desistencia.SetActive (true); 
yield return new WaitForSeconds (0.1f); 
desistencia.SetActive (false); 

} 
 

//Função da morte pelo tiro. Precisa ser uma corrotina por causa do tempo e espera. 
IEnumerator FoiAtingido(){ 

 

if (vulnerabilidade && !tomouDecisao)// Só pode ser morto depois de passar pelo lugar 
certo (que também é o gatilho pra sacar a arma) Isso é uma redundância. Já coloquei lá no 
gatilho do controle, mas vai saber... o tiro pelo espaço não tinha isso, então serve. 

{ 
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morto = true; 
 

registrado o tiro 

 
tomouDecisao = true; //Impede que a pessoa desista depois de ja ter 

anim.Play("Unarmed-Death1"); 
reacao = 1; 
tempoDeReacao = Time.time - tempoInicial; 
Debug.Log("O tempo de reação foi de " + tempoDeReacao + " segundos."); 
agent.speed = 0; 
GuardarVariaveisComTiro(); 
yield return new WaitForSeconds(2.0f); 
morto = false; 
vulnerabilidade = false; 
gameObject.transform.position = inicial; 

armaDoJogador.SetActive(true); 
armaDesativada = false; 
anim.SetBool("sacar", false); 
anim.Play("Unarmed-Run"); 
agent.speed = 3.5f; 
agent.destination = parada; 

textoDaDecisaoDoCaminho.text = "Ainda nao decidiu"; 
trial++; 
condicaoAtual = listaDosTrialsRandomizada[trial - 1]; 
Debug.Log("Entrará o " + condicaoAtual); 
aplicarCondicao(); 

} 
 

} 
 

//Função da animação do tiro pela arma. 
IEnumerator Atira() 
{ 

if (!armaDesativada) 
{ 

delayDaArma = true; 
animDaArma.Play("Tiro", -1, 0f); 
audioSource.PlayOneShot(somDaArma); 
luz.SetActive(true); 
fogo.SetActive(true); 
yield return new WaitForSeconds(0.1f); 
luz.SetActive(false); 
fogo.SetActive(false); 
//yield return new WaitForSeconds(0.7f); Ia colocar uma espera pra o delay da arma, 

mas descobri que eu tenho que programar o delay pra desligar somente quando AMBOS os 
gatilhos estão soltos. 

} 
} 

 
IEnumerator InimigoAtira() 
{ 

 
if ((!modoPreteste) && (estaArmado) && (!morto)) 

{ 
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yield return new WaitForSeconds(1.1f); 
 

if (!morto)// Evita que o cara atire depois de caído 
{ 

audioSource.PlayOneShot(somDaArmaInimiga); 
luzDaArmaInimiga.SetActive(true); 
fogoDaArmaInimiga.SetActive(true); 
ferimento.SetActive(true); 
yield return new WaitForSeconds(0.1f); 
luzDaArmaInimiga.SetActive(false); 
fogoDaArmaInimiga.SetActive(false); 
yield return new WaitForSeconds(0.1f); 
ferimento.SetActive(false); 

} 
} 

} 
 

void ExportarDados() 
{ 

string[] arrayDosDados = listaGeral.ToArray(); 
stringDosDados = string.Join(",", arrayDosDados); 
Debug.Log(stringDosDados); 

 
if (!modoPreteste) 
{ 

System.IO.File.AppendAllText(@"C:gil\baseprincipal.csv", "\r\n"); 
System.IO.File.AppendAllText(@"C:gil\baseprincipal.csv", stringDosDados); 
StartCoroutine(IrParaEncerramento()); 

} 
//else 
//{ 

//System.IO.File.AppendAllText(@"C:gil\basedopreteste.csv", "\r\n"); 
//System.IO.File.AppendAllText(@"C:gil\basedopreteste.csv", stringDosDados); 
//StartCoroutine(IrParaTransicao()); 

//} 
 
 

} 
 

void CalcularAcuraciaDoTiro ()//Que diabo e isso?? 
{ 

 
 

} 
 

} 
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Anexo 3 
 
Avatares de adolescentes utilizados no estudo de framing e responsabilização 
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