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RESUMO 

Objetivo - Investigar, à luz das teorias de psicologia social e tomada de perspectiva, novas 
formas de chamar a atenção para a causa das pessoas em situação de rua e, consequentemente, 
estimular maior empatia e comportamentos pró-sociais para com elas. 

Metodologia – O desenho de pesquisa experimental between-subjetcs foi utilizado nos dois 
estudos realizados. No primeiro, o questionário foi distribuído de forma online via Facebook 
Ads e manipulou panfletos de captação de recursos para pessoas em situação de rua. Quatro 
condições experimentais foram utilizadas: (1) foto do morador de rua com um cachorro 
(interação animal-humano); (2) foto do morador de rua sem o cachorro; (3) foto do cachorro; 
(4) foto de um astrônomo (grupo de controle). No segundo estudo, a amostra foi coletada pelo 
autor em estudo de campo e manipulou, com o auxílio de óculos de realidade virtual, as duas 
primeiras condições experimentais do primeiro estudo. Análises estatísticas foram utilizadas 
para testar os efeitos das manipulações e na comparação dos resultados dos estudos 1 e 2.  

Resultados – A experiência de tomada de perspectiva via imersão em realidade virtual 
estimulou mais comportamentos benéficos socialmente quando comparada ao método 
tradicional de imagem e mensagem com vítima identificada (folheto). O uso de animais em 
materiais de captação, contudo, apresentou resultados mistos: funcionando apenas para 
incrementar intenções de doação quando combinado com a realidade virtual. Ademais, 
participantes demonstraram enxergar pessoas em situação de rua como semelhantes a 
cachorros em termos evolutivos. 

Limitações – Ambos os estudos utilizaram desenhos de pesquisa que obrigavam participantes 
a prestar atenção na causa situação de rua. Talvez, cachorros sirvam para chamar a atenção 
em um momento anterior, quando a situação de rua ainda não foi evidenciada. Além disso, o 
pedido de doação envolveu apenas intenções e não desembolsos reais; o ambiente de imersão 
virtual durou apenas 1 minuto e não possibilitou interações dos participantes com a realidade 
virtual; a amostra do segundo estudo foi relativamente pequena e as variáveis dependentes 
foram medidas apenas imediatamente após as experiências, deixando de capturar efeitos de 
médio e longo prazo. 

Contribuições práticas e sociais – Dada a magnitude do problema em termos globais e a 
conclusão de que métodos imersivos de tomada de perspectiva são mais eficientes para gerar 
atitudes benéficas socialmente, o presente trabalho pode estimular ONGs, agentes 
governamentais e cidadãos em geral a promoverem campanhas de arrecadação de recursos 
e/ou conscientização baseadas em realidade virtual. Esse tipo de iniciativa já foi realizada 
para benefício da população em situação de rua dos Estados Unidos pelo movimento Seeking 
Shelter, na Carolina do Norte. 

Originalidade – A utilização de ambientes de imersão virtual no Brasil para aproximação 
com a causa situação de rua e a ideia de que cães podem ser elos de conexão entre grupos 
segregados socialmente. 

Palavras-chave: Comportamento Pró-Social, Empatia, Pessoas em Situação de Rua, Relação 
Homem-Animal, Realidade Virtual. 

Categoria do Artigo: Dissertação de Mestrado 

 



 
 

ABSTRACT 

Purpose – Investigate, using social psychology and perspective taking theories, new ways to 
call the attention of the general public to homelessness and, therefore, generate more empathy 
and prosocial behavior towards them. 

Design/Methodology – Between-subjects experimental design was used on both studies. In 
the first, the survey was distributed online through Facebook Ads, manipulating fundraising 
flyers in four condition: (1) a picture of a homeless with a dog (animal-human interaction); (2) 
a picture of a homeless withoug the dog; (3) a picture of a dog; and (4) a picture of an 
astronomer (control group). In the second study, the sample was collected by the author in the 
field, exploring the conditions 1 and 2 of the first study in a virtual reality setting. Statistics 
analysis were used to test the manipulation effects of each study and also to compare both of 
them. 

Findings – The virtual reality experience promoted more prosocial behaviors when compared 
with identifiable victim flyers, a traditional perspective taking method. Using animals in 
fundraising campaigns showed mixed results: working only in the donation question when 
combined with the virtual reality condition. Moreover, participants showed that they see 
homeless people and dogs in the same evolutionary level. 

Research limitations – Both studies exploit research designs in which people were obliged to 
pay attention in the homeless cause. Maybe dogs could be more useful to call the attention in 
a moment before, when homelessness was not evident yet. Moreover, the donation question 
measured only intentions, without a real donation act; the immersion virtual environment 
lasted only for 1 minute and did not evolved interactions with the virtual reality; the second 
sample was relatively small; and the dependent variables were measured only right after the 
experiences, failing to captures medium and long term effects. 

Practical and social implications – Given the problem magnitude around the world and the 
finding that immersive virtual environments are more effective to generate prosocial 
behaviors, this study can inspire NGOs, government agents and the general public to promote 
fundraising and/or awareness campaigns based on virtual reality. In the US, there’s an 
example in North Caroline, where the VR Seeking Shelter movement was born. 

Originality – Immersive virtual environments as a tool in Brazil to raise awareness for 
homeless people and the idea that dogs can be used as tool to connect segregated social 
groups. 

Keywords: Prosocial Behavior, Empathy, Homelessness, Human-Animal Relations, Virtual 
Reality. 

Article Category: Master`s Dissertation  
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1 INTRODUÇÃO 

Estima-se a existência de 101.854 pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. Dentre elas, 

mais de 75% habitam municípios de grande porte, isto é, com populações acima de 100 mil 

habitantes.1 Por outro lado, apenas 6,6% do total vivem nos 3.919 municípios com até 10 mil 

habitantes. Dessa forma, é natural que 48,9% se encontrem na região sudeste, a qual abriga as 

três maiores regiões metropolitanas do país (Natalino, 2016). 

Em 2008, o então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS) realizou a 

primeira e única Pesquisa Nacional Sobre a População em Situação de Rua no país (Brasil, 

2008). É importante salientar que a estimativa encontrada, de apenas 31.922 pessoas, se deu 

em função da limitação da mensuração a apenas 48 municípios, da exclusão de grandes 

centros como São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Brasília, pois estes já contavam com 

pesquisas próprias, e da não contabilização de menores de 18 anos. 

Apesar da grande diferença entre números absolutos, as pesquisas realizadas no país 

tendem a convergir em relação ao perfil dessa parcela da população, majoritariamente 

composta por homens de meia idade, não brancos e sem graus relevantes de escolaridade.  

  

Figura 01 – Perfil Socioeconômico da População em Situação de Rua no Brasil 

 
Fonte: Pesquisa Nacional sobre a População em situação de Rua.2 
Elaborado pelo autor. 
 

																																																													
1 http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29303 
2 Disponível em: <https://goo.gl/qIv6Yx> 
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A pesquisa também explorou os motivos que os levariam à essa situação. Raramente 

citadas isoladamente, as razões mais mencionadas foram: dependência química, desemprego e 

conflitos familiares (Brasil, 2008).  

Ainda que a situação de rua possa se manifestar de diferentes formas, sua face mais 

visível é aquela na qual indivíduos dormem diariamente em espaços públicos; ou seja, em 

calçadas, praças, túneis, carros ou até mesmo prédios abandonados. Em outra face, também 

contabilizada nas medições brasileiras, estão aqueles que vivem em abrigos emergenciais ou 

casas de transição.  

A complexidade do problema se evidencia desde a dificuldade de conceituá-lo. Ao 

redor do mundo, entidades públicas divergem em relação a sua definição e, 

consequentemente, buscam soluções, constroem políticas e desenham metodologias de 

aferição a partir de pontos de partida distintos. No Brasil, a população em situação de rua é 

entendida como:  

  

[...] grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 

extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a 

inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 

logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e 

de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades 

de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. 

(Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 20093) 

  

Os Estados Unidos e os países europeus, por sua vez, utilizam conceitos mais 

abrangentes. No caso dos Estados Unidos, o tema é liderado pelo ministério de Housing and 

Urban Development (HUD). Já no velho continente, existe uma organização responsável por 

centralizar o conhecimento e as estratégias ligadas à problemática,  a “Federação Europeia das 

Organizações Nacionais que trabalham com os sem-abrigo” (FEANTSA). 

De acordo o HUD e com a FEANTSA, homeless engloba não somente (1) aqueles que 

estão dormindo nas ruas (“sem teto”) e (2) os que dormem temporariamente em alguma 

instituição (“sem casa”), mas também (3) os que vivem em moradias instáveis (i.e. fortemente 

ameaçados por violência doméstica, despejo ou aluguéis instáveis) e (4) em acomodações 

																																																													
3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm 



20 
	

inadequadas, como trailers em acampamentos ilegais, condições muito precárias ou 

habitações superlotadas (FEANTSA, 2010).  

 

Figura 02 – ETHOS – Tipologia Europeia de Pessoas em Situação de Rua 

 
Fonte: ETHOS FEANTSA4 
Elaborado pelo autor. 

 

 

Considerando a diferença entre as definições, cerca de 552.830 pessoas são homeless 

nos Estados Unidos, das quais 358.363 estão abrigadas e 194.467 vivem literalmente nas ruas 

(U.S. Department of Housing and Urban Development, 2018). Na Europa, estima-se 3 

milhões de pessoas se somadas as quatro situações: de sem teto (410.000 pessoas), sem casa, 

habitação instável e inadequada (FEANTSA, 2018).  

No Brasil, a parcela que vive em condições de instabilidade e/ou inadequação (partes 3 

e 4 da tipologia ETHOS) não é considerada na contabilização da situação de rua. Ela faz parte 

apenas do cálculo de déficit habitacional. Realizado pela Fundação João Pinheiro (FJP), ele 

engloba:  ônus excessivo com aluguel (famílias que destinem mais de 30% de rua renda para 

o mesmo), coabitação familiar (mais de um núcleo familiar por moradia), habitações precárias 

e o adensamento excessivo de domicílios alugados.  

																																																													
4 Disponível em: https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-exclusion 
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Em 2015, contabilizou-se um déficit de 6,4 milhões de domicílios no Brasil, dos quais 

87,7% estariam associados à áreas urbanas. Ademais, cerca de 18% dos domicílios do país 

apresentaram problemas de infraestrutura básica (abastecimento de água, saneamento e coleta 

de lixo), adensamento excessivo, ausência de unidades sanitárias exclusivas, problemas 

fundiários ou deterioração excessiva (Fundação João Pinheiro, 2018). 

Outra diferença fundamental entre o Brasil e os países do hemisfério norte está na 

forma de enxergar a solução. Nos EUA e na Europa, as estratégias de superação focam na 

moradia individual em primeiro lugar, como a base de qualquer intervenção pública. 

Notadamente, o método Housing First é o mais empregado e com os melhores resultados 

(FEANTSA, 2018). Para eles, é preciso “fechar a porta da frente”, i.e., investir em prevenção 

por meio de serviços sociais para as parcelas mais vulneráveis; e “abrir a porta de trás”, i.e., 

prover moradia o mais rápido possível para quem está sem.  

No Brasil, o Decreto nº 7.053, que instituiu a política nacional para pessoas em 

situação de rua, não prevê nenhum tipo de medida ligada à habitação e desconsidera 

iniciativas de prevenção. Na prática, as políticas costumam ser dirigidas mais para a gestão do 

problema do que para sua prevenção ou real solução (e.g. consultório na rua, hotéis para 

pernoite, abrigos tradicionais, documentação fácil, entre outros) 

A casa em primeiro lugar, além de possibilitar a saída de indivíduos da rua, tira-os de 

condições de escassez extrema. Na rua, grande parte de suas preocupações são de curtíssimo 

prazo, como procurar o que comer, aonde tomar banho e locais seguros para descansar. 

Debaixo de um teto, é possível acumular pertences, redimensionar o tempo e realizar 

planejamentos básicos. Em ambientes de escassez de tempo e/ou dinheiro, toda decisão é um 

trade-off e qualquer erro pode gerar consequências drásticas (Mullainathan  e Shafir, 2013). 

Se não bastassem o tamanho do problema e as dificuldades trazidas por complicações 

físicas, mentais e dependência química, outros fatores igualmente importantes, como a forte 

discriminação, tornam sua solução ainda mais complexa. No Estados Unidos, o grupo foi 

considerado como “o pior dos piores”, tanto em percepção de calor como de competência de 

seus indivíduos (Cuddy, Fiske, e Glick, 2007). Entre os traços comumente associados à 

pessoas em situação de rua estão: pobres, incapazes, não confiáveis, adictos e vagabundos. Há 

uma crença muito forte de que preguiça e irresponsabilidade são as principais causas da ida 

deles para a rua (Whaley e Link, 1998).  

No Brasil, 18,4% das pessoas em situação de rua alegaram já terem sido impedidos de 

receber atendimento na rede de saúde, 29,8% de entrar em transporte coletivo, 31,3% em 

algum shopping center, 31,8% em qualquer outro estabelecimento comercial, 21,7% em 
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órgãos públicos, 26,7% em bancos, e 13,9% impedidos de tirar algum documento (Brasil, 

2008). 

A discriminação contra pessoas em situação de rua é percebida como legítima não 

somente pelo grande público, mas também pelas próprias pessoas que se encontram em tal 

condição (Fiske et. al, 2002). 

Quando condições sociais são vistas como provenientes de causas “controláveis” (e.g. 

desemprego, dependência química ou obesidade), a discriminação contra o grupo tem efeitos 

mais nocivos do que aquelas direcionadas a grupos com estigmas “fora de controle”, como 

raça e gênero.  Em outras palavras, tratar um grupo de forma negativa é visto de forma mais 

legítima quando acredita-se que o grupo é responsável pela situação na qual se encontra.  

Dessa forma, como a posse de moradia costuma ser percebida como algo dentro do 

controle individual e pessoas em situação de rua costumam ser consideradas responsáveis por 

não terem acesso a uma (Parsell e Parsell, 2012), automaticamente essa parcela da população 

enfrenta formas da discriminação altamente legitimadas, ampliando os efeitos negativos sobre 

seu bem-estar.  Além disso, a ausência de moradia está longe de ser o único fator motivador 

de discriminação contra o grupo. Soma-se a ele, todo o tratamento negativo relacionado a 

doenças mentais, dependência química, pobreza, raça, gênero e etnia (Barry et al, 2014). 

Harris & Fiske (2006) também identificaram que pessoas que vivem nas ruas não são 

percebidas como totalmente humanas em termos evolutivos. Isso provoca um preconceito que 

envolve nojo e desprezo, e pode tornar as pessoas equivalentes funcionalmente a objetos. 

Assim, aumenta-se a legitimidade percebida do tratamento negativo em relação a essas 

pessoas e compromete-se ainda mais a capacidade dos mesmos de lidar com a discriminação.  

À luz de todas as evidências de discriminação, independentemente da região do 

planeta, do tamanho do problema e do estágio de evolução de suas soluções, é primordial que 

o tema ganhe destaque e prioridade nas agendas governamentais e que a sociedade civil, 

entendendo sua importância como atores públicos, seja aliada da causa nesse processo 

(Secchi, 2014).  

Para tanto, há de se pensar em formas de aumentar a conexão entre sociedade e 

população em situação de rua, diminuindo a discriminação e estimulando comportamentos 

benéficos socialmente, tratados na literatura como prosocial behavior - ações voluntárias com 

a intenção de beneficiar o outro (Eisenberg et al., 2006). Trata-se de um constructo amplo e 

multidimensional, que abarca comportamentos relacionados à cooperação, doação e 

voluntariado (Padilla-Walker e Carlo, 2014). 
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Ainda que o Housing First seja a principal solução fora do país e uma possível 

recomendação para o governo brasileiro, ela não necessariamente combate problemas mais 

profundos de discriminação. Portanto, estimular a conexão entre grupos sociais distintos e 

atitudes benéficas socialmente pode colaborar com qualquer medida governamental, quem 

sabe, inclusive, estimulando o próprio governante a dar prioridade ao tema na agenda política.  

Pessoas doam tempo e dinheiro por muitas razões, normalmente divididas entre 

incentivos sociais e psicológicos. O ato pode estar relacionado, por exemplo, com 

generosidade, autossatisfação, culpa, reciprocidade, dever, prestígio ou simplesmente com a 

existência de mecanismos institucionais que facilitem a doação no país. Da mesma forma, o 

ato de não doar pode ser fruto de outras múltiplas fontes, como descrença no resultado, falta 

de atenção, preconceito, renda insuficiente, excesso de gastos, medo da caridade fracassar, 

desorganização de quem capta recursos, entre outros (Bekkers, 2010). 

Bekkers & Wienpking (2011), ao revisarem a literatura acerca do tema, identificam 

oito mecanismos como os mais importantes para motivar doações: (a) consciência da 

necessidade; (b) solicitação; (c) custos e benefícios; (d) altruísmo; (e) reputação; (f) 

benefícios psicológicos; (g) valores; e (h) eficácia do resultado. Entre as características 

pessoais, a preocupação empática costuma ser a mais relevante tanto em doadores quanto em 

voluntários (Bekkers, 2006).  

Algumas pessoas contribuem porque antecipam possíveis sentimento de culpa ou para 

aliviar a tristeza e angústia que já sentem ao ver pessoas passando por necessidades (Hoffman, 

1981). Outras, porque desejam se sentir orgulhosas por apoiar uma causa digna, ou até mesmo 

para expressar seus valores ou crenças (Arnett, German & Hunt 2003). Uma doação para a 

WWF, por exemplo, indica uma preocupação especial com o meio ambiente, enquanto o 

apoio ao Médicos sem fronteira expressa inquietações com o estado de saúde das pessoas que 

vivem em áreas afetadas por crises humanitárias, epidemias ou desastres naturais. Outros, 

ainda, doam estritamente para aliviar o sofrimento de alguém sem pensar nos benefícios que 

podem receber em troca (Batson, 1990). 

Neurologicamente, também somos recompensados quando realizamos atos de 

caridade. A parte cerebral ativada durante a ação, conhecida via mesolímbica, está 

diretamente relacionada com a produção de dopamina, um dos neurotransmissores 

responsáveis pela sensação de felicidade. Por isso, ela também é chamada de via da 

recompensa (Moll et al., 2006). 

Há, ainda, evidências de que ajudar os outros pode trazer mais satisfação do que ajudar 

a si próprio, pessoas aleatoriamente selecionadas para gastar dinheiro com outros reportaram 
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maior felicidade do que aqueles selecionadas para gastar a mesma quantia com si mesmos 

(Dunn, Aknin & Norton, 2008).  

Doações, em geral, provém de quatro entidades: indivíduos, heranças, corporações, e 

fundações. Nos Estados Unidos, país que doa mais de 2% de seu PIB para caridade, sabe-se 

que a parcela mais significativa provém de doadores individuais, compondo 75% do total. Em 

seguida, fundações representam 10%, ao passo que heranças e corporações completam o 

montante com cerca de 6% cada (List & Price, 2012). 

O World Giving Index  (WGI) ou Indicador Global de Doação avalia continuamente o 

comportamento de cidadãos de 146 países, ordenando os últimos em um ranking que compara 

a propensão de suas populações à contribuir socialmente. O cálculo do indicador engloba três 

medidas: (1) doação de dinheiro; (2) doação de tempo; e (3) ajuda a estranhos. Enquanto 

Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos lideram a lista, o Brasil se encontra na 

posição 122 (de 145), a pior de sua história. Após atingir seu ápice na 68ª posição em 2015, o 

país caiu para a 75ª em 2016,  e então para a atual posição, o último colocado entre os latino-

americanos (CAF, 2018).  

Entendendo a complexidade do problema e a forte discriminação da sociedade com as 

pessoas que vivem nas ruas, talvez o caminho seja olhar para a relação “sociedade-pessoas em 

situação de rua” a partir de uma perspectiva mais profunda. Hoje, sabe-se que o 

funcionamento do preconceito e da criação de estereótipos é, muitas vezes, inconsciente, não 

intencional e incontrolável em certa medida – mesmo entre pessoas extremamente bem 

intencionadas. (Dovidio & Gaertner, 2004).   

A psicologia social e política é enfática ao salientar a necessidade de se conhecer os 

mecanismos cognitivos do ser humano e, a partir da maior compreensão dos mesmos,  criar 

formas de driblá-los nos momentos em que não são eficientes (Redlawsk & Lau, 2013). 

Atribuições inexatas dos motivos pelos quais pessoas vivem nas ruas se relacionam 

com aspectos importantes do mundo real, como, por exemplo, as intenções de doação de 

dinheiro para a causa. Além disso, o comportamento e as condições sob as quais as pessoas se 

engajam ou não em prosocial behavior são amplamente contextuais; têm pouco a ver com 

traços de caráter ou incapacidade de sentir compaixão (Hocking & Lawrence, 2000).  

Dessa forma, o objetivo principal do presente estudo é investigar como manipulações 

em materiais de captação de recursos podem estimular maior empatia e, consequentemente,  

incrementar doações de tempo e dinheiro. 

Cass Sustein e Richard Thaler (2008) chamam de nudge (em português, leve empurrão 

ou cutucada) qualquer tipo de estrutura ou incentivo criado para driblar a racionalidade 
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limitada humana e seus vieses cognitivos em direção à decisões mais acertadas e benéficas 

individual e coletivamente. Os autores ressaltam a necessidade de nudges serem intervenções 

simples, baratas e não podem afetar a liberdade de escolha de nenhum indivíduo. É nesse 

sentido que o estudo pretende explorar formas de manipular o mecanismo empatia para 

induzir comportamentos benéficos. 

Já foi demonstrado, a partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, que a 

empatia é capaz de motivar prosocial behavior (Batson et. al, 1997; 2009). Definida como a 

habilidade de compartilhar e entender as emoções de outras pessoas, ela é componente 

essencial para o sucesso das interações sociais humanas. Por meio da empatia, indivíduos se 

tornam capazes de produzir respostas afetivas mais apropriadas à situações vivenciadas por 

outros (Hoffman, 2001).  

 Tendo isso em vista, pesquisadores, governantes, artistas e empresas vêm tentando 

descobrir nova formas de aumentá-la e, por conseguinte, explorar seus efeitos positivos em 

interações entre grupos sociais distintos; na literatura, intergroup interactions (Sidanius & 

Pratto, 2001). A forma como indivíduos compreendem outras pessoas como membros in-

group ou out-group é parte importante do debate. Ou seja, é preciso entender como se formam 

as noções de quem pertence ao “meu próprio grupo” ou ao “outro grupo”.  

Fronteiras entre grupos não são rígidas; isto é, é possível estimular indivíduos a 

enxergarem cada vez mais pessoas como seus semelhantes, expandindo o que compreendem 

como seus in-groups. Vale notar, contudo, que o grupo das pessoas em situação de rua se 

difere de outros grupos que também vivem experiências de discriminação, como mulheres e 

negros, por pelo menos duas razões: eles não necessariamente se identificam como 

semelhantes entre si (Parsell, 2010) e são extremamente diversos, com alta variação de idade 

e razões para se encontrarem em tal condição. Tais razões dificultam mobilização dos 

mesmos em torno de seus interesses. 

Nesse contexto, não dá para ignorar a forte influência de questões evolutivas, assim 

como de aspectos culturais ligados à discriminação e aos estereótipos, mas soluções que 

envolvam estímulos empáticos podem colaborar positivamente (Sidanius & Pratto, 2001). Por 

exemplo, Pettigrew & Troop (2006) identificaram, em mais de 500 estudos, que o contato 

diário entre membros de grupos diferentes reduz preconceito, especialmente durante a 

infância. Nesse sentido, estimular escolas mais plurais talvez seja um caminho a seguir.   

De maneira geral, os esforços buscam utilizar ferramentas “promotoras de empatia”; 

ou seja, aquelas que conseguiriam transportar indivíduos de suas próprias perspectivas para 

viver, momentaneamente, a perspectiva de outra pessoa ou grupo. Tais estímulos podem ser 
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explícitos ou implícitos, variando de simples estímulos aurais e visuais ao uso de alta 

tecnologia e ambientes de imersão virtual (IVE`s, na sigla em inglês) (Herrera et al., 2018). 

A empatia, como qualquer outro sentimento, não é uma variável binária, mas sim 

composta pode diversos graus, que podem ir de “não conseguir se sentir como outra pessoa 

em nenhum grau” à atingir sensações cada vez mais próximas de uma suposta empatia total 

(Signal & Taylor, 2007). Portanto, é natural imaginar que haja obstáculos ao longo desse 

intervalo impedindo ou dificultando seres humanos a alcançarem níveis mais elevados do 

sentimento. 

Em suma, é consenso que o sentimento de empatia pode motivar ação e aumentar 

arrecadação para a causa que for direcionado (e.g. Batson, 1997, 2003, 2009; Herrera et. al, 

2018; Hoffman, 2001). Da mesma forma, não faltam evidências de preconceito, discriminação  

e, naturalmente, falta de empatia com pessoas em situação de rua (Harris e Fiske, 2006). 

Entretanto, ainda carecemos de pesquisas que tragam possibilidades concretas para aumenta-

la especificamente em relação à pessoas em situação de rua. 

 Dentre as investigações existentes, não há nenhuma que ligue o potencial de geração 

de empatia por meio da presença de animais em campanhas para pessoas em situação de rua. 

Se uma dada sociedade tem relação muito próxima com animais domésticos, é possível que 

eles sejam instrumentos promotores de empatia quando relacionados à grupos normalmente 

marginalizados.  

Ademais, o uso da tecnologia ainda é pouco explorado para superar estereótipos 

negativos, para motivar doações, bem como para aproximar indivíduos de problemas que, 

muitas vezes, de tão grandes, nem chegam a ser processados pela mente humana (Slovic et al., 

2012). A maior parte dos estudos verifica resultados positivos em empatia utilizando métodos 

tradicionais para provocar nos participantes a sensação de mudança de perspectiva. Por 

métodos tradicionais, entende-se: convites à imaginação, uso de textos, imagens ou outros 

tipos de mídias convencionais (Cialdini, 1997; Galinsky, Ku e Wang, 2005; Todd e Galinksy, 

2014). 

Por meio do primeiro estudo, busca-se identificar se a presença de animais domésticos, 

mais especificamente cachorros, em materiais de captação de recursos de ONGs acarreta em 

maior arrecadação financeira e motivação para apoiar projetos que envolvam pessoas em 

situação de rua.  

O segundo estudo, por sua vez, busca explorar o uso de tecnologias imersivas, 

combinando o óculos de realidade virtual com experiências 360º, para criar possíveis gatilhos 

para superar a situação de rua - também avaliando impactos sobre arrecadação financeira e 
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motivação para ajudar. Ele ainda inclui o elemento cachorro em uma de suas experiências 

360º, visando testar as hipóteses do primeiro estudo novamente. 

Ambas as propostas são relevantes academicamente na medida em que preenchem 

espaços ainda não explorados, incluindo fatores com potencial de aumentar a empatia em 

situações nas quais, cognitivamente e culturalmente, o ser humano ainda não consegue 

alcança-la em níveis desejáveis (i.e., que de fato promovam as mudanças necessárias e 

urgentes).  

Em outras palavras, não há estudos que examinem o uso de cachorros como 

ferramenta para ajudar a causa situação de rua. O elemento cachorro como operacionalização 

da variável que estimula empatia e gera prosocial behavior tem potencial de extensão para a 

maior parte dos países do mundo. Conforme exposto com detalhes na seção 3, cães evoluíram 

lado-a-lado ao homo sapiens durante mais de 15 mil anos e, por isso, as duas espécies 

desenvolveram excelente comunicação, fácil compreensão de necessidades e laços afetivos 

muito profundos, maiores do que a entre humanos e qualquer outro animal (Harari, 2015). 

Em relação à introdução de IVE`s para despertar compreensões empáticas mais 

profundas, estudos ainda são extremamente recentes, realizados fora do Brasil e, à exceção de 

uma única pesquisa, não relacionados à situação de rua. Apesar de Herrera et. al (2018) ter 

ligado tecnologias imersivas diretamente com a causa nos Estados Unidos e verificado 

impacto significativo de longo prazo, a análise aqui apresentada se difere em três aspectos 

importantes. Em primeiro lugar, a proposta virtual é baseada em experiências 360º e não em 

videogames de realidade virtual; em segundo, transporta-se a inovação para o cenário 

brasileiro (onde, tanto a cultura quanto a população em situação de rua são significativamente 

diferentes); e, por fim, agrega-se o elemento “cachorro” em um dos seus vídeos para validar 

os resultados do primeiro estudo.  

A contribuição para policy makers, indústria e sociedade civil se dá a partir do 

momento em que os resultados podem servir como insumos para a proposição de novas 

abordagens, direcionadas para chamar a atenção de governantes, da mídia e da sociedade civil 

para a causa. O sucesso de políticas públicas depende do comportamento humano e este não é 

determinado simplesmente pelo que há disponível, mas também pelo que as pessoas sabem, 

percebem, compreendem e desejam (Shafir, 2012).  

As Nações Unidas, em linhas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) do milênio e entendendo a habitação adequada como componente básico dos direitos 

humanos, pediram o comprometimento dos Estados para erradicar a falta de moradia até 2030 

(UN Human Rights Council, 2017). Considerando a escala e profundidade dos problema, não 
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é mais razoável para os governos tratá-los como simples falhas políticas. Não estão em cena 

apenas direitos ligados à habitação, mas também ao acesso à saúde, segurança, educação, 

assistência social, entre outros.  

Ao final,	 espera-se que as análises aqui publicadas possibilitem, (1) o surgimento de 

novos arranjos para políticas públicas baseadas no comportamento humano (e.g., criação de 

nudges que estimulem a implicação com a causa); (2) o estímulo à novas estratégias em 

ONGs; e (3) maior bem-estar para a sociedade, com a redução da quantidade de pessoas 

dormindo nas ruas.  

Para tanto, esta dissertação estrutura-se em seis capítulos, incluindo esta introdução. 

No segundo capítulo, discute-se dois grupos de obstáculos cognitivos que podem 

impossibilitar a conexão entre grupos sociais distintos e a concretização da ajuda. No terceiro, 

são levantados possíveis ferramentas para reduzir discriminação, aproximar grupos e 

estimular prosocial behavior. No quarto e no quinto, respectivamente, os estudos 1 e 2 são 

apresentados, discutidos e comparados. Por fim, a seção de considerações finais apresenta as 

conclusões, limitações e sugestões para estudos futuros.  
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2 OBSTÁCULOS COGNITIVOS 

Nesta seção, dois conjuntos de mecanismos cognitivos são apresentados e discutidos 

separadamente. Eles se diferem de acordo com as diferenças das naturezas e implicações de 

seus elementos.  

Na primeira parte, encontram-se aqueles que tendem a dificultar a aproximação entre 

indivíduos de diferentes grupos sociais. Conforme abordado na introdução, uma vez que 

superem tais entraves, indivíduos podem passar a enxergar os outros pela perspectiva da 

semelhança e não da diferença. Por conseguinte, pessoas que antes se entendiam como parte 

de grupos distintos seriam capazes de se colocar como parte de grupos mais abrangentes.  

Espera-se que eles ajudem a explicar alguns motivos da pouca aproximação e da falta 

de envolvimento da sociedade com pessoas em situação de rua, as quais podem ser 

consideradas, nesse contexto, como pertencentes a grupos diferentes (out-groups members). 

No quadro abaixo, encontra-se um pequeno resumo dos 5 mecanismos explorados na 

seção 2.1. Doravante, esse conjunto será denominado como “Mecanismos Cognitivos G”, já 

que seus elementos se relacionam com a diferenciação de grupos. 

 

Quadro 01 – Mecanismos Cognitivos G 

Mecanismos Cognitivos G Descrição 

Inglês 
Português 
(Tradução Livre) 

Stereotyping Estereotipagem 
Esperar que um membro de determinado grupo tenha certas 

características sem que haja informações específicas sobre tal 
indivíduo. 

Intergroup bias / In-
group favoritism 

Viés intergrupo / 

Favoritismo ao 
próprio grupo 

Representa a maior tendência ao favorecimento de indivíduos 
do próprio grupo do que de outros grupos. Pode ser 

manifestado na avaliação de pessoas, na alocação de recursos, 
entre outros. 

Out-group 
homogeneity bias 

Viés da 
homogeneidade do 

"outro grupo" 

A percepção de que membros de outro grupo são mais 
parecidos entre si do que membros do próprio grupo (e.g. "eles 

são todos parecidos, nós somos diversos" 
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Fundamental 
attribution error 

Erro fundamental de 
atribuição 

Falhas dos outros são explicadas por comportamentos e 
personalidades (refletindo quem são, seus caracteres e 
intenções), enquanto falhas próprias são vistas como 

consequências de circunstâncias externas. 

Ultimate attribution 
error 

Erro extremo de 
atribuição 

Vai além do Erro Fundamental de Atribuição. Qualquer atitude 
positiva de membros do outro grupo é função de pelo menos 
uma das causas a seguir: a) acaso/exceção; b) sorte; c) grande 
motivação e/ou esforço; e d) circunstâncias muito específicas 

de uma dada situação. 

 
Elaborado pelo autor. 
 

Na segunda parte, os vieses explicam as barreiras mais comuns para transformar a 

sensibilidade em ações concretas.  

À exceção de um único caso, relacionado ao último viés do grupo (Proportion 

Dominance), no qual os pedidos de ajuda foram feitos para indivíduos já engajados com a 

causa ambiental (Markowitz et al., 2013), os vieses selecionados para a segunda seção 

parecem influenciar a ação humana de maneira mais geral, independente das relações entre 

grupos e da existência de indignação ou descontentamento prévio com determinado 

fenômeno. Dito de outra maneira, indivíduos já sensibilizados, conectados ou que se sintam 

parte do grupo também são atingidos por tais vieses, dando importância relativamente 

pequena aos problemas em questão. 

 A partir deles, espera-se compreender melhor alguns dos motivos pelos quais um 

fenômeno como a situação de rua, que envolve mais de 100 mil pessoas somente no Brasil, 

ainda é tratado sem a devida centralidade tanto pelo poder público quanto pela sociedade 

civil. 

De agora em diante, chamaremos o conjunto presente no Quadro 02 de “Mecanismos 

Cognitivos AC” (Ações Concretas). Ele será discutido com mais detalhes na seção 2.2. 
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Quadro 02 – Mecanismos Cognitivos AC 

 

Mecanismos Cognitivos AC Descrição 

Inglês Português (Tradução Livre) 

Psychic Numb Apatia do observador 

Baixa sensibilidade relativa frente a um grande 
escopo de entidades. O nível de empatia não 

aumenta proporcionalmente ao número de vítimas 
envolvidas em uma catástrofe. 

Identifiable victim 
effect 

Efeito da vítima identificada 
Pessoas são mais inclinadas a ajudar e doar para 

vítimas identificadas (i.e., sobre as quais recebem 
informações específicas). 

Singularity effect of 
identifiable victims 

Efeito da singularidade das 
vítimas identificadas 

 

O efeito da vítima identificada é limitado à 
identificação de uma única vítima. A partir da 

segunda, resultados de doação caem 
significativamente. 

Identified Intervention 
Effect 

Efeito da Identificação da 
Intervenção 

Fenômeno mais geral do que o da vítima 
identificada. Informações tangíveis sobre os 

resultados da intervenção têm efeito positivo na 
generosidade. 

Proportion Dominance 
Efeito da dominância da 

proporção 

Refere-se à preferência de indivíduos por ganhos 
maiores em proporção do que a ganhos maiores 

absolutos. Avalia-se melhor o mesmo ganho 
absoluto quando o tamanho do grupo de referência 

diminui. 

 
Elaborado pelo autor. 
 

2.1 Barreiras à Aproximação 

De maneira geral, mecanismos que funcionam como barreiras à interação entre grupos sociais 

distintos e, consequentemente, à empatia, estão ligados à vieses cognitivos relacionados à 

discriminação e ao preconceito (Mecanismos G). É importante notar que vieses cognitivos 

são, por definição, parte do funcionamento de todo e qualquer ser humano (Fiske e Taylor, 

2013). Contudo, conforme veremos a seguir, a população em situação de rua é especialmente 

afetada devido ao perfil de sua maior parcela  – que agrega características físicas e 

psicológicas comumente discriminadas (e.g. negros, alta incidência de doenças mentais, 

deficiências físicas...) –  e à situação de alta vulnerabilidade em que se encontram. 
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 A “Figura 03” busca ilustrar o funcionamento da relação entre grupos distintos na 

ausência de empatia ou qualquer tipo de intervenção que busque promovê-la. A separação de 

grupos sociais é fruto de processos evolutivos de sobrevivência e, portanto, consequência do  

caminho natural do homo sapiens que lutava pela perpetuação de sua espécie (Sidanius & 

Kurzban, 2013). Dessa forma, uma vez que os Mecanismos G influenciam no preconceito e 

na discriminação, eles também contribuem para a perpetuação da distância entre grupos, que 

já não faz mais sentido em termos evolutivos. 

A seguir, debateremos os 5 Mecanismos Cognitivos G e suas influências no 

preconceito e na discriminação. No início do terceiro capítulo, a mesma lógica do diagrama 

abaixo é apresentada com a introdução de mecanismos facilitadores de empatia.  

 

Figura 03 – Grupos Segregados na Ausência de Empatia 

	
Elaborado pelo autor. 

	

Preconceito e discriminação são conceitos intimamente relacionados e muitas vezes 

coexistem em suas manifestações. Contudo, psicólogos sociais os tratam como constructos 

distintos, possuidores de características próprias. O preconceito inclui atitudes ou avaliações 

no nível individual em relação a determinado grupo, enquanto a discriminação diz respeito às 

atitudes que favorecem um grupo e, intencionalmente ou inadvertidamente, prejudicam outro. 

Ambas as concepções estimulam identidades de grupo e diferenciação intergrupal. Dessa 

forma, tendem a preservar o status quo, principalmente quando evidenciadas nos grupos 

dominantes (Al Ramiah & Hewstone, 2013). 

Hardin & Banaji (2013) pontuam que as discussões acerca de preconceito e 

discriminação, tanto no nível pessoal quanto de políticas públicas, são, na maior parte das 

vezes, baseadas em uma noção da natureza do preconceito já obsoleta. Muitos continuam o 
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vendo como era formulado há gerações atrás; ou seja, como atitudes negativas em relação a 

grupos sociais e seus membros cujas raízes estariam ligadas à ignorância e ao ódio. 

No entanto, pesquisas recentes demonstram que tal visão é incompleta e até mesmo 

perigosa. Resumidamente, hoje sabe-se que o funcionamento do preconceito e da criação de 

estereótipos também é cognitivamente implícito; isto é, muitas vezes inconsciente, não 

intencional e incontrolável em certa medida – mesmo entre pessoas extremamente bem 

intencionadas (Dovidio & Gaertner, 2004).   

Gaertner & Dovidio (1977) mostraram que, em uma situação de emergência, 

participantes brancos eram menos propensos a ajudar vítimas negras do que brancas quando 

havia mais pessoas na posição de ajudante. Em outro cenário, no qual o participante era o 

único a poder socorrê-las, as vítimas negras e brancas foram ajudadas igualmente. Ou seja, a 

discriminação contra os negros é mais provável quando pessoas conseguem transferir os 

motivos da não ajuda para outras razões que nada tem a ver com etnia.  

Apesar da descoberta do preconceito implícito ter trazido consigo um entendimento de 

que ele seria inevitável (e.g., Bargh, 1999; Devine, 1989; Dovidio et al., 1997), é possível 

reduzi-lo e até mesmo reverte-lo em situações sociais específicas por meio de simples 

mudanças nos ambientes sociais, como o estímulo à maior interação entre grupos (e.g., 

Lowery, Hardin & Sinclair, 2001; Rudman, Ashmore, & Gary, 2001; Dovidio et. al, 2003). 

Para tanto, é necessário identificar as falhas cognitivas humanas envolvidas na dificuldade de 

conexão entre indivíduos pouco semelhantes.   

	

2.1.1 Stereotyping  

Estereótipos são crenças gerais sobre as características de um grupo e, assim como o 

preconceito e a discriminação, é tratado pela psicologia social como um constructo 

independente; ainda que também relacionado à diferenciação de grupos (Al Ramiah & 

Hewstone; 2013). Conforme exposto no Quadro 01, a ciência identifica a estereotipagem 

como um atalho cognitivo humano. Assim como todos os outros, é um mecanismo automático 

pelo qual indivíduos conseguem simplificar tarefas, ajudando-os em muitos aspectos da vida, 

mas gerando ineficiências em alguns momentos (Redlawsk e Lau, 2013). 

Em contraste com a teoria da escolha racional (RCT), a teoria da decisão 

comportamental (BDT) enxerga os seres humanos com limitações para processar toda 

informação que recebem, tanto em termos de motivação quanto de habilidade (Gilovich e 
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Griffin, 2010; Hastie e Dawes, 2001; Simon, 1990; 1995). Não é que sejamos irracionais, mas 

há limites para a racionalidade humana (bounded rationality). 

Por conseguinte, o processo evolutivo humano desenvolveu mecanismos ou “regras” 

para lidar com tamanha sobrecarga de informações. A categorização e o agrupamento, por 

exemplo, são propriedades básicas da percepção humana (Redlawsk e Lau, 2013). Quando um 

novo estímulo é percebido, a primeira reação é tentar categoriza-lo como parte de um grupo 

de estímulos já familiar. A eficiência desse processo ocorre porque, quando caracterizamos 

algo novo como parte de uma categoria já conhecida, elimina-se a necessidade de elaborar os 

mínimos detalhes da novidade; basta atribuir à ela as “características padrão” associadas à 

categoria preexistente. 

Uma das principais formas de simplificar tarefas é por meio de heurísticas, que são 

atalhos cognitivos ou “regras de bolso”, utilizadas para reduzir a necessidade de buscar e 

processar todo tipo de informação. Entretanto, as heurísticas, que podem ter sido muito 

importantes em outros momentos da evolução, podem trazer vieses não desejáveis no 

ambiente complexo do século XXI. A criação de estereótipos, ou atribuição de características 

específicas para categorias específicas, faz parte de processos heurísticos de 

representatividade e tem especial relevância para entender a fenômenos como o preconceito e 

a discriminação (Redlawsk e Lau, 2013).  

Paradigmas cognitivos tem sido extensivamente utilizados no estudo de estereótipos 

relacionados à negros (e.g., Priest et al, 2018; Benner, 2013, Devine, 1989; Katz & Hass, 

1988). Estereótipos raciais são parte de um processo de categorização similar ao que se faz 

com objetos. São, portanto, representações cognitivas da raça como uma categoria ordenada 

que consiste em atitudes, comportamentos e características usados para descrever membros de 

um grupo racial.  

Segundo a leitura de Harris e Fiske (2006), as percepções, atitudes e crenças públicas 

em relação à situação de rua são formadas durante a infância. Entretanto, são raras as 

pesquisas que ligam estereótipos diretamente à pessoas em situação de rua. Uma saída talvez 

seja partir do vasto conhecimento acerca de stereotype threat com categorias que se 

relacionam fortemente com o perfil majoritário de quem está nas ruas, como: negros, 

deficientes físicos e pessoas com problemas de saúde mental (Brasil, 2008). 

De particular relevância para o presente estudo, entre os traços comumente associados 

à pessoas em situação de rua estão pobres, incapazes, não confiáveis, adictos, vagabundos, 

entre outros	 (Whaley & Link, 1998). Todos eles estão de alguma forma associados ao 

estereótipo criado para essa população e isso pode ter efeitos substancialmente prejudiciais. 
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Diversos estudos confirmaram a noção de stereotype threat, uma ameaça que recai sobre 

qualquer grupo fortemente estereotipado (Steele, 1997; Steele e Aronson, 1995). De acordo 

com eles, um estereótipo prevalente sobre certo grupo cria um peso para seus membros, que 

se sentem ameaçados de alguma forma. A ameaça surge sempre que o comportamento dos 

indivíduos estigmatizados corre o risco de fundamentar o estereótipo, e essa ameaça pode 

distorcer ou prejudicar o desempenho desses indivíduos. 

Outras características com efeitos negativos fortemente relacionadas à negros que 

tendem a ser estendidas para a população de rua são “perigosos” e “preguiçosos” (e.g., 

Devine, 1989; Katz & Hass, 1988). Whaley & Link (1998) associaram positivamente a crença 

de que preguiça e irresponsabilidade são em si as causas da ida para a rua; em conjunto, 

ambos preveriam 13,7%. 

Conforme mencionado na introdução, parte importante da pesquisa nacional brasileira 

sobre população em situação de rua buscou informações a respeito de quais tipos de 

discriminação seriam mais constantes e com qual frequência ocorreriam. Sem contar os casos 

em que indivíduos nem tentam entrar em determinado estabelecimento, 18,4% alegaram já 

terem sido impedidos de receber atendimento na rede de saúde, 29,8% de entrar em transporte 

coletivo, 31,3% em algum shopping center, 31,8% em qualquer outro estabelecimento 

comercial, 21,7% em órgãos públicos, 26,7% em bancos, e 13,9% impedidos de tirar algum 

documento. Tais dados evidenciam que o mecanismo cognitivo da estereotipagem afeta a 

discriminação, relação ilustrada na primeira parte da Figura 03. 

 

2.1.2 Intergroup Bias / In-Group Favoritism 

Ainda sob perspectivas evolutivas, há evidências de que identidades sociais se formam muito 

rapidamente, baseadas em aspectos de muito simples diferenciação. A facilidade para dividir 

pessoas em grupos cujas características são semelhantes, quase que espontaneamente e sem 

muito esforço, categorizando-as, é um padrão universal do funcionamento humano  

(Bodenhausen, Todd & Becker, 2007).  

Dada a importância do “si próprio” na percepção social, a categorização social, sob a 

ótica de determinado indivíduo, envolve uma distinção básica entre o grupo que o contém (in-

group) e outros grupos (out-group). Dito de outra maneira, entre o “nós” e o “eles” (Sidanius 

& Pratto, 2001). Inevitavelmente, o reconhecimento de diferentes associações à diferentes 

grupos molda as percepções sociais, o afeto, a cognição e o comportamento, de modo a 
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produzir, sistematicamente, vieses de favoritismo ao próprio grupo (Gaertner & Dovidio, 

2014).  

 Tajfel & colaboradores (1978) mostraram pela primeira vez a naturalidade pela qual o 

favoritismo ao próprio grupo é criado. Isto é, membros de um certo grupo reagem mais 

fortemente à emoções de pessoas do mesmo grupo do que de não-membros. Tal tendência, 

além de válida em diferentes etnias, nações e culturas, não foi rejeitada por nenhuma pesquisa 

que tentou identifica-la (Gaertner e Dovidio, 2014).  

Dessa forma, o viés de favoritismo ao próprio grupo (também conhecido, em inglês, 

como In-Group Favoritism ou Intergroup Bias) torna-se um fenômeno difundido, indiscutível 

e presente em diversas culturas (Sidanius & Pratto, 2001).  

De acordo com Huddy (2013), o favoritismo advém da necessidade humana de 

aumentar sua capacidade de distinguir pessoas socialmente (i.e., diferenciar seus próprios 

grupos positivamente em relação aos outros para alcançar identidade social positiva) e reduzir 

incertezas subjetivas – normalmente relacionadas aos riscos que desconhecidos são capazes 

de trazer. 

A identidade do grupo e o viés in-group costumam ser mais frequentes entre membros 

de grupos com alto status social na medida em que o pertencimento, nesses casos, traz aos 

indivíduos uma distinção positiva em relação aos não membros (Sidanius e Pratto, 2001). Já 

nos grupos com menores status social, o desenvolvimento de forte identidade de grupo é mais 

incerto. Eles precisam desenvolver o senso de pertencimento a partir da criatividade, 

atribuindo algum tipo de valor positivo antes não evidente, ou lutar para mudar sua imagem 

negativa (Huddy, 2013).  

Transportando esse raciocínio para o caso das pessoas em situação de rua, dada a 

imensa associação do grupo com características negativas, dificilmente membros demonstram 

algum tipo de orgulho ou sensação de pertencimento. Muitos manifestam claramente a 

vontade de anonimato em pesquisas (Brasil, 2008) e a metodologia do Housing First tem a 

preservação da identidade e da história dos participantes como princípio básico, exatamente 

para evitar que estigmas se perpetuem e atrapalhem os processos de recuperação (Tsemberis, 

2010). 

Se nem mesmo as pessoas em situação de rua se sentem parte de um grupo, é natural 

que a sociedade em geral também não se identifique com eles. Indíviduos em geral pertencem 

a grupos sociais dos quais se orgulham e, consequentemente, serão mais sensibilizados pelas 

emoções de seus pares e tenderão a favorece-los para se fortalecer (Sidanius e Pratto, 2001). 

Nesse contexto, quem vive nas ruas segue distante. 
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Vale ressaltar que a manifestação de todo e qualquer viés é influenciada por normas 

culturais, motivações individuais, relações históricas entre grupos e circunstâncias 

momentâneas (Crandall & Eshleman, 2003). 

Discriminações em diferentes situações e repetidas no tempo podem gerar 

desvantagens cumulativas. O ato de evitar pessoas pode parecer inofensivo em alguma 

situação específica, mas, no agregado, a rejeição pode acarretar em hierarquias sociais rígidas 

e, consequentemente, menor mobilidade social. Isso é particularmente problemático em 

situações nas quais possuir redes de contato privilegiadas fazem diferença, como emprego, 

educação e acesso à saúde (Gaertner e Dovidio, 2014).  

A discriminação também pode ser extremamente danosa à saúde mental. Aqueles que 

foram pessoalmente discriminados ou que vivem em áreas nas quais pessoas são 

historicamente discriminadas, demonstram maiores sintomas depressivos, mesmo com 

relevantes variáveis explanatórias controladas (Simons et al., 2002). 

 

2.1.3 Out-Group Homogeneity Bias 

Uma consequência comumente documentada das relações in-groups/out-groups é a noção 

compartilhada de que pessoas de outros grupos são vistas como mais homogêneas do que 

membros do próprio grupo. Logo, os primeiros são mais julgados por estereótipos e os 

últimos tendem a ser encarados como seres mais diversos. Tal mecanismo ficou conhecido 

como out-group homogeneity effect/bias (Park & Judd, 1990).  

Em outras palavras, acredita-se que membros do próprio grupo sejam possuidores de 

maior quantidade e variedade de características pessoais. Mais subgrupos são listados como 

existentes dentro do próprio grupo do que em outros grupos e maior percentual de pessoas de 

outros grupos são vistas como possuidoras de características estereotipadas (Boldry & 

Gaertner, 2006). 

Seguindo essa linha da raciocínio, as pessoas em situação de rua, vistas como 

outgroup, tenderiam a ser encaradas como muito parecidas entre si, o que não é verdade dada 

sua extensa heterogeneidade (Brasil, 2008). Ao tratar todos como iguais, sem compreender as 

particularidades, personalidades e histórias de vida individuais, cria-se uma visão superficial 

do problema. Os efeitos se tornam mais graves. Por exemplo, se alguém entende moradores 

de rua como culpados pela própria situação, tenderão a estender essa responsabilização para o 

todo e dificilmente se conectarão com o grupo.  
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 A partir de uma perspectiva neural, entende-se que a diferença entre os graus de 

familiaridade com o grupo externo versus o grupo interno desempenhou papel central na 

ocorrência do efeito. Quanto maior a diferença de familiaridade do indivíduo com seu in-

group versus out-group, maior será o bias observado, e, consequentemente, haverá mais 

preconceito (Read & Urada, 2003). 

Indivíduos de um certo grupo étnico demonstraram maior facilidade para confundir 

quem era quem entre membros de grupos diferentes do seu. Brancos norte-americanos, por 

exemplo, tendem a não enxergar diferenças físicas entre muçulmanos, japoneses ou negros 

norte-americanos. A reação mais comum de participantes era considerar “todos iguais para 

mim” (Ostrom & Sedikides, 1992, pp. 538). 

A relação já começa a ser observada na infância. Quando grupos são divididos por cor 

de pele, crianças de 5 anos enxergam membros de outros grupos como mais parecidos entre 

si. A diferença de tonalidade de uma mesma cor, por exemplo, é mais ressaltada quando a cor 

é a do próprio observador (Aboud, 2003). 

Shilo et al. (2018) corroboraram com os resultados ao investigarem o efeito em 

diferentes idades e culturas – envolvendo crianças (de 5 e 8 anos) e adultos tanto de Israel 

quanto da Alemanha em seu estudo. Em todos os casos, participantes consideraram outgroup 

members como menos diversos em termos biológicos 

  Mais recentemente, no entanto, verificou-se a existência de limites para a 

manifestação do viés. Um exemplo é que o efeito desaparece completamente quando 

participantes se deparam com rostos com expressões raivosas (Ackerman et al., 2006). 

Johnson e Fredrickson (2005), por sua vez, encontraram limites do viés inclusive para rostos 

com expressão neutra, desde que os participantes do experimento tivessem vivido emoções 

positivas no momento imediatamente anterior. 

Portanto, é importante entender que, embora poderoso e real, esse viés não é 

ubiquitous. Conforme ilustrado, a mesma análise funcional que explica o viés de 

homogeneidade do “outro grupo” também prevê circunstâncias realistas nas quais ele 

desaparece inteiramente. 

  Ainda assim, se trata de um fenômeno importante em termos de percepções pessoais e 

consequências reais no mundo prático. É justificável seu destaque em livros didáticos, estudos 

sobre testemunhas oculares, estereotipagem e cognição social de forma mais geral. 

Tendo em vista que a percepção de membros do grupo externo como homogêneos é 

um atributo definidor dos estereótipos, Er-rafiy & Brauer (2012) mostraram que aumentar a 
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percepção de variabilidade do grupo reduz indicadores de preconceito e discriminação tanto 

em contextos experimentais quanto do mundo real. 

Note que, dependendo da perspectiva e do contato com o diferente, indivíduos podem 

passar a perceber seus próprios grupos como maiores: esses são os benefícios dos intergroup 

interactions (Gaertner e Dovidio, 2014). Por exemplo, um jovem branco que estuda com 

negros, latinos e asiáticos tende a inclui-los em seu grupo; enquanto aqueles que estudam 

apenas com colegas muito semelhantes tenderão a enxergá-los como membros de “outros 

grupos”. Idealmente, contudo, o contato deve ser em posição de igualdade. Já foi 

demonstrado, por exemplo, que a mistura entre diferentes raças no colégio para crianças 

brancas tem efeito positivo maior do que conviver com babás negras, ainda que o convívio 

seja tão frequente quanto (Kinzler & Spelke, 2011). 

 

2.1.4 Fundamental Attribution Error 

O comportamento humano resulta de uma combinação entre características pessoais e 

influências de fatores ditos situacionais. Ou seja, da junção de traços internos como 

personalidade, inteligência e valores com fatores externos como crises econômicas, pobreza, 

falta de oportunidades, entre outros.  

O erro fundamental de atribuição ou Fundamental Attribution Error (FAE) descreve a 

tendência do ser humano de supervalorizar a influência de fatores internos em detrimento de 

fatores situacionais ao julgar o comportamento de membros de outros grupos. Isso ocorre 

ainda que os últimos possam explicar mais acuradamente certo comportamento observado 

(Ross, 1977).  

Dito de maneira simples, os “outros” seriam culpados pelos seus erros, seja por falta 

de inteligência, falhas de caráter, valores desajustados ou qualquer outro fator interno. Os 

membros in-group, no entanto, seriam automaticamente percebidos como vítimas de 

condições inevitáveis, não tendo culpa alguma pelos resultados finais. 

Ele pode ocorrer tanto no nível individual quanto coletivo e também se relaciona 

fortemente com a maneira pela qual indivíduos inferem causalidade entre eventos. A 

existência do erro vem sendo utilizada para explicar vários fenômenos da psicologia social 

como o sucesso, estereotipagem sexual e o impacto de recompensas no comportamento 

(Rogoff et al. 2004). 

O FAE é explicado por uma série de heurísticas; ou seja, por atalhos mentais ou regras 

de bolso capazes de facilitar tarefas complexas que demorariam muito tempo para serem 
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processadas. Por um lado, heurísticas tornam o processamento mental do ser humano mais 

eficiente, mas, por outro, produzem falhas cognitivas que levam a vieses como o FAE. 

Uma vez que tentamos minimizar o esforço de processamento durante a maioria das 

avaliações cognitivas, atribuir características pessoais ao comportamento externo facilita o 

processo heurístico, já que não precisamos decifrar a situação em profundidade. É um 

processo mais rápido e menos exigente para atribuir falhas ao caráter de outra pessoa que, ao 

mesmo tempo, nos dá uma ilusão de objetividade (Kunda, 1990).  

O erro/viés já foi verificado em estudos de variadas áreas do conhecimento. Na ciência 

política, por exemplo, uma pesquisa conduzida com 1538 Israelenses após as eleições 

nacionais de 2015 apresentou evidências estatísticas significativas para a hipótese de que 

indivíduos atribuem culpa aos políticos por maus resultados baseados em suas prévias 

opiniões políticas. Quando não se identificavam com o partido governante (oposição), 

atribuíram a culpa dos problemas socioeconômicos ao primeiro ministro. Quando se 

identificavam com o partido governante (situação), a culpa foi atribuída à causas externas. 

Essa pesquisa confirma que há forte impacto de vieses cognitivos no comportamento eleitoral 

(Shtudiner & Kantor, 2017). 

 Transportando a lógica para a realidade brasileira, sabe-se que Lula foi presidente em 

uma época favorável economicamente (taxas de juros norte-americanas em baixa e preços das 

commodities em alta), enquanto Dilma governou em um período significativamente pior 

nesse sentido (Campello & Zucco, 2016). A despeito das características pessoais e supostas 

competências de cada um, as visões da população sobre eles traduzem bem a dificuldade do 

ser humano de avaliar performances sem o erro fundamental de atribuição. Para a direita, de 

maneira geral, Dilma foi incompetente e Lula sortudo, enquanto, para a esquerda, Dilma foi 

azarada e Lula um gênio. Sabe-se que Lula teve sorte e Dilma azar, mas não podemos afirmar 

muita coisa sobre a competência de ambos.  

 Ao testá-lo em ambientes ligados ao empreendedorismo, Fiore & Lussier (2015) 

mostraram que o sucesso de negócios costuma ser relacionado à existência de “estrelas 

empreendedoras” (e às suas qualidades individuais) e que há forte tendência de 

subestimarmos fatores como o ambiente dos negócios naquele momento, que, na realidade, 

sempre pode levar a baixos investimentos e outros entraves que podem levar iniciativas ao 

fracasso. 

Indivíduos percebem a condição de rua como fruto de causas de individuais (e.g., 

dependência química), causas sociais (e.g., falta de moradia acessível), ou ambos (Bullock, 

2008). Dentre elas, as primeiras são vistas como mais controláveis do que as últimas e, 
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portanto, são associadas a atribuições de responsabilidade pessoal. De acordo com essa lógica, 

é natural que haja baixo comportamento de ajuda (Weiner, Osborne & Rudolph, 2011). 

 Uma possível remediação ao erro pode ser a aplicação de atividades de perspective 

taking (mudança de perspectiva para a de outra pessoa). Participantes foram aleatoriamente 

divididos para participar ou não de um experiência de perspective taking antes de realizar um 

teste típico de atribuição de atitude. Quando expostos à experiências, observou-se queda 

significativa do FAE se comparados ao grupo controle (Hooper et al., 2015). No estudo 2, 

utiliza-se recursos de realidade virtual para aumentar a aproximação entre participantes e 

pessoas em situação de rua. 

 Os resultados têm implicações nos níveis prático e teórico. Em nível prático, os 

resultados sugerem que intervenções breves de tomada de perspectiva poderiam ter uso na 

melhoria das interações sociais cotidianas nas quais a FAE está comprometida. De fato, tais 

exercícios seriam facilmente dissemináveis e poderiam ser realizados em muitos contextos 

diferentes (das escolas aos locais de trabalho). 

Uma pessoa com facilidade de enxergar por outras perspectivas tende a conseguir 

prever crenças, emoções e intenções de outros indivíduos. (Epley, Morewedge & Keysar, 

2004). A tomada de perspectiva tem sido recomendada como uma estratégia simples para 

reduzir o viés social e para fortalecer a criação e manutenção de laços sociais (Galinsky, Ku & 

Wang, 2005), para reduzir estereótipos (Yee & Bailenson, 2006) e para melhorar habilidades 

de negociação (Galinsky & Mussweiler, 2001). 

A população em situação de rua faz parte de um grupo diferente da maior parte da 

sociedade e o FAE torna natural atribuir os resultados atingidos por outgroup members como 

consequência de fatores apenas internos. Logo, a ida para a rua seria interpretada como 

responsabilidade de cada um, facilitando a generalização da culpabilização de um grupo 

heterogêneo. Na realidade, em geral indivíduos vão para a rua após uma conjunção de fatores, 

que comumente envolvem problemas de saúde mental, ausência de suporte familiar e questões 

estruturais socioeconômicas. 

 

2.1.5 Ultimate Attribution Error 

Se o Erro Fundamental de Atribuição foca na explicação das falhas de indivíduos (in-groups 

falham por motivos internos e out-groups falham por motivos não controláveis), o Erro 

Extremo de Atribuição ou Ultimate Atribution Error (UAE), vai além, retirando ou 

diminuindo o mérito de conquistas de out-groups members (Pettigrew, 1979). 
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 Segundo o UAE, sucessos de out-groups seriam função de pelo menos uma das causas 

a seguir: a) acaso/exceção; b) sorte; c) grande motivação e/ou esforço; e d) circunstâncias 

muito específicas de uma dada situação. 

Coleman (2013) observou UAE entre estudantes universitários democratas e 

republicanos. Os participantes valorizavam características internas de membros de outros 

grupos quando resultados eram negativos e, por outro lado, atribuíam à circunstâncias 

exógenas os eventos positivos gerados pelo grupo analisado. O estudo apoia a noção de que as 

pessoas parecem envolver diferentes explicações para a mesma situação em função da 

participação em um grupo. 

Khan & Liu (2008) investigaram as previsões de Pettigrew acerca do UAE envolvendo 

148 indianos (Hindus e Muçulmanos) e 145 paquistaneses (também divididos entre Hindus e 

Muçulmanos). No estudo, as hipóteses do FAE foram confirmadas. No entanto, a expectativa 

de que comportamentos positivos de outros grupos fossem ser avaliados com base em fatores 

externos recebeu suporte considerável, mas não total. Ou seja, as hipóteses do UAE não foram 

sustentadas completamente. 

Evidências, de modo geral, mostram que o UAE está presente no cotidiano das 

pessoas, mas é provável que seja particularmente forte em determinadas circunstâncias, como 

quando avaliadores são altamente preconceituosos ou quando emoções estão fortemente 

envolvidas. Em linha semelhante, Pettigrew (1979) já afirmava que o UAE se manifestaria 

mais claramente entre grupos com tensões históricas proeminentes. 

 Mais uma vez, tendo em vista a literatura acerca do mecanismo e a visão da sociedade 

sobre o grupo de pessoas em situação de ruas, carregada de discriminação, imagina-se que o 

UAE tenha forte presença nas relações da sociedade civil com os moradores de rua de suas 

regiões. 

 

2.1.6 6 Vieses G e Situação de Rua 

Em suma, os 5 vieses aqui apresentados se relacionam com o preconceito a discriminação na 

medida em que contribuem para haver interpretações equivocadas, generalizações e 

dificuldades de não atribuir culpa às pessoas em situação de rua pela situação em que se 

encontram. Tais barreiras, provenientes de atalhos cognitivos e processos evolutivos de 

sobrevivência, alimentam o preconceito e a discriminação, Ou seja, em conjunto, tornam 

ainda mais difícil diminuir a segregação entre grupos, conforme exposto na Figura 03, 

apresentada no início desta seção. 
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A partir das manipulações propostas pelo estudo, com o uso de animais domésticos e 

tecnologias imersivas para estimular a conexão entre grupos, pretende-se diminuir as barreiras 

cognitivas expostas, reduzindo a discriminação, aumentando a empatia e, por fim, 

promovendo maiores níveis de prosocial behavior. As fotos utilizadas nas condições do 

estudo 1 visam manipular os mecanismos cognitivos G e manter constantes os mecanismos 

AC.  

 

2.2 Barreiras à Concretização da Ajuda 

Em paralelo à existência de entraves cognitivos para a conexão entre grupos, encontram-se 

barreiras para transformar a sensibilidade em ações de apoio concretas, seja por meio de 

recursos financeiros ou humanos (e.g. doações, trabalho voluntário, apoio à políticas públicas 

específicas...). 

No Brasil, há mais de 100.000 pessoas em situação de rua (Natalino, 2016); nos 

Estados Unidos, onde a metodologia é mais abrangente, 554.000 são considerados homeless 

(U.S. Department of Housing and Urban Development, 2018); anualmente, 9 milhões de 

crianças no mundo morrem antes de completarem 5 anos de idade (United Nations, 2010); e, 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), há pelo menos 30 milhões de 

animais abandonados no Brasil, 60% deles cachorros.  

Se você estava pensando em ajudar alguma dessas causas, provavelmente desistiu 

depois de ler esse pequeno parágrafo.  

 Grandes guerras, genocídios, milhares de pessoas morrendo por falta de alimentos e 

violações de direitos humanos generalizadas são algumas das atrocidades recorrentes da 

história mundial recente. No entanto, apesar da crueldade envolvida nos inúmeros abusos, 

talvez o que mais chame atenção seja a falta de ação concreta da sociedade frente a eles 

(Banerjee & Duflo, 2011).  

 A resposta não é simples. Não é porque pessoas são insensíveis ao sofrimento dos 

outros nem porque apenas se preocupam com aquelas com as quais se identificam, e.g., com a 

mesma cor de pele ou que nasceram no mesmo bairro. A enorme quantidade de doações para 

as vítimas do Tsunami em 2004 é apenas um dos muitos exemplos de grande mobilização 

humanitária. 5 

 Também não se pode responsabilizar apenas os líderes políticos, já que muitos 

deixaram de agir nesse sentido repetidamente. De acordo com Slovic et al. (2012), com 

																																																													
5 https://www.theguardian.com/global-development/2014/dec/25/where-did-indian-ocean-tsunami-aid-money-go 
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tradução livre, “por trás de cada líder que ignorou assassinatos em massa, estiveram milhões 

de cidadãos indiferentes deixando a falta de ação passar”. 

Slovic et al. (2012) também reconhecem que cada episódio é distinto e que fatores 

geopolíticos, de política doméstica e falhas de liderança podem ter sido relevantes em 

episódios específicos, anedóticos.  

No entanto, a repetição de atrocidades em massa ignoradas por países desenvolvidos, 

pessoas poderosas e pelo público em geral, indicam que é necessário procurar explicações 

mais profundas; talvez não em nossas intenções conscientes, mas sim em nossa formação 

psicológica mais basal. É possível que, uma vez identificadas, falhas psicológicas e cognitivas 

possam ser superadas por meio de políticas públicas que compreendam melhor o 

funcionamento do ser humano. 

Resumindo, diante das reflexões aqui postas, depreende-se que eventos adversos de 

grande magnitude falham, e seguirão falhando, na transmissão da grandeza de suas 

gravidades. Números por si só não conseguem trazer a devida emoção e, portanto, de fato 

motivar ações concretas.  

Logo, é imperativo pensar em modos de fazer grandes e severos abusos de direito 

serem sentidos como “reais”. Objetivamente falando, descobrir como quem dorme e sempre 

dormiu debaixo de um teto poderá, ao menos imaginar, a dor existente na realidade diária dos 

mais de 100 mil que não tem casa no Brasil. A partir daí, talvez diminua-se a dependência de 

sentimentos intuitivos para motivar intervenções apropriadas, a saber, a criação de respostas 

institucionais, legais e políticas baseadas em análises racionais de nossas obrigações morais 

para extinguir violações a direitos humanos em grande escala. 

A linha de raciocínio está ilustrada na Figura 04, que demonstra como os Mecanismos 

AC agem como barreiras independentemente da relação de conexão intergrupos. A seguir, 

debateremos as influências dos 5 Mecanismos Cognitivos AC na dificuldade de transformar 

sensibilidade em ação e, por fim, os relacionaremos com a causa situação de rua.  

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Inércia na Ausência de Estímulos mais Potentes 
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   Elaborado pelo autor. 
 

 

2.2.1 Psychic Numb 

Voltando à Slovic et al. (2012), a capacidade do homem de viver o afeto, definido como o 

conjunto de sentimentos positivos e negativos que se combinam com análises racionais para 

guiar nossos julgamentos, tem papel central nas rotineiras negligências à abusos em massa.  

A teoria da decisão comportamental (BDT) atribui ao viés psychic numb parte da 

responsabilidade dos seres humanos apresentarem dificuldades de processar grandes números 

e da queda proporcional da sensibilidade frente a genocídios, por exemplo. Junto aos outros 

vieses, ele formaria uma espécie de “colapso da compaixão” (Markowitz et al., 2013). 

Nos gráficos abaixo, extraídos de Slovic et al. (2012), são apresentados dois modelos 

normativos de valoração de vidas humanas (A) e (B) bem como o modelo (C), que representa 

como de fato vidas humanas são valorizadas na prática. No modelo (A), valoriza-se cada vida 

humana igualmente, i.e., a milésima morte seria sentida da mesma maneira que a primeira. No 

(B), partindo-se da ideia de que grandes perdas poderiam ameaçar a perpetuação de uma 

sociedade ou espécie, vidas seriam mais valiosas na medida em que as perdas aumentassem. 

Por fim, no modelo proposto pelos autores como mais próximo da realidade, vidas vão sendo 

menos valorizadas pela cognição humana ao passo que o número de perdas/vítimas aumenta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Psychic Numb: Dois Modelos Normativos e a Realidade 
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  Fonte: Slovic et. al (2012) 

 

2.2.2 Identifiable Victim Effect, Singularity Effect of Identifiable Victims e 
Identifiable Intervention Effect 

Small, Loewenstein e Slovic (2007) demonstram como grandes problemas e a sensação de 

não existirem soluções completas para eles podem deixar o ser humano totalmente inerte e até 

mesmo insensível. 

Pesquisadores deram 5 dólares para estudantes preencherem uma pequena survey. 

Logo após, mostraram um folheto e pediram para realizarem uma doação para a ONG Save 

the Children, uma grande organização em prol da defesa de direitos infantis no mundo. 

Inicialmente, havia dois folhetos diferentes e cada um deles foi mostrado para estudantes de 

forma aleatória em um campus universitário. 

O primeiro tratava de problemas que afetavam crianças na África e exibiam grandes 

dados estatísticos, como: “a falta de comida no Malawi afeta mais de 3 milhões de crianças”, 

“chuvas reduziram a produção de milho em 42% na Zâmbia” e “um terço da população de 

Angola foi forçada a deixar suas residências”. 

O outro folheto, trazia a foto de uma menina e contava a sua história. Rokia tinha 7 

anos de idade, natural de Mali e, devido à sua condição de extrema pobreza e fome severa, 

podia vir a sofrer graves problemas de saúde. Por meio de doações para o Save the Children, 
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seria possível fornece-la alimentação adequada, educação, cuidados médicos básicos e aulas 

de higiene.  

Enquanto os participantes expostos ao primeiro folheto doaram, em média, $1,14, o 

segundo grupo, contribuiu, também em média, com $2,38. De certa forma, é forma intuitivo 

pensar que a identificação com indivíduos específicos, como no caso de Rokia, sensibilize 

mais pessoas e, consequentemente, seja capaz de levantar mais recursos para a causa.  

No entanto, um terceiro grupo, também aleatório, foi exposto a um folheto que 

misturava os elements dos dois primeiros. Ou seja, mostrava informações pessoais junto à 

foto da Rokia, mas, ao final, trazia dados estatísticos gerais que evidenciavam a grandeza do 

problema. Curiosamente, o terceiro grupo doou, em média, $1,43, valor muito mais próximo à 

primeira situação. Trazer maior noção da magnitude do problema tornou os doadores menos 

generosos com Rokia.  

Nosso primeiro instinto é ser generoso, especialmente quando confrontados com 

situações reais e chocantes. Porém, reduzimos nosso ímpeto quando pensamos que nossa 

pequena ajuda não fará diferença em problemas de tamanha magnitude. Seguindo essa linha 

de raciocínio, não haveria razão para contribuir. 

O desafio é, ao invés de nos sentirmos oprimidos e incapazes diante de temas 

extremamente complexos, começarmos a pensar nas adversidades como uma série de 

problemas concretos, os quais, uma vez identificados e compreendidos, podem ser resolvidos 

um de cada vez (Banerjee & Duflo, 2011). 

O efeito da vítima identificada ilustra parte do ocorrido com os folhetos da Rokia: 

indivíduos doam mais, i.e., respondem com maior compaixão, a pedidos de doação que 

descrevem uma vítima única e identificável em comparação àquelas que trazem grandes 

escopos de crises humanitárias, separadas ou em conjunto (e.g., Friedrich & McGuire, 2010; 

Small et al., 2007). 

Curiosamente, outros trabalhos mostraram que não é necessário números 

estratosféricos para verificar queda de compaixão. Doações são significativamente maiores 

para uma pessoa do que para duas (Västfjäll et al., 2012), três (Schmidt & Wilson, 2011) ou 

oito vítimas (e.g., Kogut & Ritov, 2005). Esses resultados extrapolam os efeitos da vítima 

identificada para o da singularidade das vítimas identificadas.  

Em linha com ideia de que pessoas respondem com maior generosidade a vítimas 

identificadas, Cryder, Lowwenstein & Scheines (2013), propuseram a existência de um 

fenômeno mais abrangente, o identified victim effect. A ideia por trás dele é que a 
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generosidade irá aumentar sempre que o doador tiver noção tangível do resultado de sua ação. 

Em três experimentos distintos, os autores confirmaram a existência do efeito. 

A esperança de impacto por si só já afeta a intenção de doação. Karlan & List (2007) 

demonstraram o efeito ao mostrar que indivíduos tendem a doar mais para uma dada causa 

quando o valor de sua doação é dobrado por uma fonte externa (matching). Tudo leva a crer 

que o efeito ocorre porque, ao aumentar o valor da doação, imagina-se que o impacto dela 

também será mais elevado.  

Além destes, existe um efeito chamado goal gradient, presente exclusivamente em 

campanhas de arrecadação de recursos com prazo de validade e que funcionem no modelo 

“tudo ou nada”. O efeito demonstra que pessoas tendem a doar mais para campanhas de 

crowdfunding quando estas estão chegando ao fim, desde que ainda haja chance da campanha 

ser bem sucedida (i.e., bater a meta e levar toda a doação). Por trás de tal efeito, está o fato de 

que o ser humano tende a procrastinar – deixar a doação para depois -, mas também a ideia de 

que doações são feitas quando é possível alcançar o objetivo.  

 

 

2.2.3 Proportion Dominance 

A partir de outra face do mesmo prisma, o efeito da dominância da proporção constata que, 

quando recebem pedidos de doação, indivíduos são muito mais sensíveis à proporção do que 

ao número absoluto das vítimas que podem ser ajudadas. Em outras palavras, na medida em 

que o número de pessoas que precisam de ajuda, incluindo aqueles que não serão ajudados, 

cresce, pessoas demonstram menor tendência a ajudar o mesmo número absoluto de vítimas 

(Bartels, 2006; Fetherstonhaugh, Slovic, Johnson & Friedrich, 1997; Jenni & Loewenstein, 

1997).  

 Esse efeito também se relaciona com a noção de que pessoas desejam enxergar valor 

em suas doações. Uma ajuda que contemple 100% das vítimas dá a sensação de completude, 

de resolução de um problema como um todo, ainda que, com o mesmo valor, seja possível 

apoiar mais pessoas em uma causa de maior grandeza. 

Imagine uma situação “A” na qual o total de vítimas seja 200 pessoas e uma situação 

“B” cujo universo contenha apenas 80. De acordo com as pesquisas recém citadas, indivíduos 

prefeririam ajudar 80 vítimas da situação “B” do que 100 da situação “A”, mesmo que ambos 

vivessem problemas exatamente iguais e a quantia despendida para ajudar 80 e 100 fosse a 

mesma. Isso ocorre porque na segunda a ajuda atinge uma proporção maior de pessoas. Ou 
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seja, quanto mais próxima de resolver o problema completamente for a ajuda, maior será a 

tendência da sensibilização se tornar ação concreta. 

O gráfico abaixo, extraído de Slovic et. al (2012), ilustra o efeito em um caso de 

segurança de aeroporto. Quando perguntados sobre o quanto apoiariam a compra de um 

equipamento tendo em vista a medida de eficácia do mesmo pelo número ou porcentagem de 

vidas salvas, a média preferiu salvar porcentagens de 150 vidas do que 150 vidas em absoluto 

(no último caso, não sabiam o tamanho do total em que elas estariam inseridas). De qualquer 

forma, não é racional preferir salvar uma porcentagem de 150 a 150 vidas em si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – A Dominância da Proporção 

 
 Fonte: Slovic et. al (2012) 

 

Os efeitos supracitados atuam de maneira interdependente. Jenni e Loewenstein 

(1997) mostram, por exemplo, que a dominância da proporção é fator chave para a ocorrência 
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dos efeitos de vítima identificável. Portanto, o colapso da compaixão é um fenômeno robusto 

e diverso que surge a partir de múltiplas condições (Markowitz et al., 2013). 

Adicionalmente, os mesmos autores identificaram que o efeito da dominância de 

proporção não se verifica entre indivíduos já engajados com a causa ambiental. Considerando 

apenas pessoas que se auto intitulam ambientalistas, a intervenção experimental não fez 

diferença; mas quando considerados indivíduos não engajados previamente, o efeito se 

provou verdadeiro (Markowitz et al., 2013). 

Participantes em duas condições distintas receberam a notícia de que um furacão havia 

destruído áreas de reprodução usadas por uma população de pássaros em risco. Pesquisadores 

então lhes disseram que grupos locais estavam arrecadando fundos para reconstruir 450 

plataformas e também buscando voluntários para colaborar na construção. Para um grupo de 

participantes, foi dito que o total de pássaros era de 1.100 e, para o outro, 25.000. 

Posteriormente, duas perguntas foram feitas. “Caso o trabalho voluntário ocorra no 

verão, quando você não tem nenhuma aula, quão inclinado a viajar para as áreas afetadas e 

ajudar a construir as plataformas você está?” Participantes deveriam responder usando uma 

escala de 5 pontos (1=nem um pouco inclinado, 5=extremamente inclinado). Depois, mediu-

se intenção de doações: “Quanto você consideraria doar para ajudar essa causa?” Participantes 

responderam usando uma escala de 6 pontos dividida por incrementos de 10 dólares ($0 a 

$50).  Ao final, por meio de uma pergunta de sim ou não, indivíduos de auto identificaram 

como ambientalistas ou não ambientalistas. 

Considerando apenas ambientalistas, participantes expostos às duas condições não 

apresentaram tendências distintas. Já entre os não ambientalistas, a teoria da dominância foi 

comprovada, com a sinalização de maior tendência a voluntariar e a doar mais dinheiro no 

grupo que pensava o total como 1.100 pássaros.  

 

2.2.4 6 Vieses AC e Situação de Rua  

Dado que há mais de 100 mil pessoas em condição de rua no Brasil, é possível haver uma 

espécie de Psychic Numb da sociedade com a causa. Ou seja, a relação da sociedade com o 

problema pode estar longe dos modelos normativos (A) ou (B) propostos por Slovic et. al 

(2012) na Figura 05. 

Conforme veremos nas seções a seguir, o primeiro estudo mantém fixo o modelo de 

apresentação do material de captação de recursos (identifiable victim), variando apenas a 

causa objeto (considerando duas versões para morador de rua, com e sem cachorro). Ou seja, 

todas as vítimas são apresentadas individualmente e o interesse principal consiste em entender 
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a diferença de comportamento quando o cachorro é apresentado ao lado da pessoa em 

situação de rua. 

O segundo estudo, por sua vez, se propõe a fazer ambas as variações. Se comparado ao 

o primeiro experimento, ele aumenta o nível de proximidade e possivelmente a percepção de 

que ajudas podem fazer diferença na vida de alguém (i.e. imagina-se que a realidade virtual 

gere mais apelo do que a vítima única e identificável e traga a sensação de que há benefícios 

concretos das ações de apoio). Além disso, há duas versões de vídeos 360º em realidade 

virtual simulando a situação de rua: uma na qual o participante vê um cachorro sentado ao seu 

lado na praça e outra sem nenhuma companhia. Ou seja, os vídeos do estudo 2 manipulam os 

vieses G e AC. 
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3 FERRAMENTAS PROMOTORAS DE EMPATIA 

Nesta seção, debate-se a possibilidade de se introduzir elementos que manipulem os 

mecanismos discutidos com a finalidade de reduzir a distância entre grupos e estimular maior 

engajamento da sociedade em atitudes benéficas socialmente. Ou seja, busca-se formas de 

driblar os dois conjuntos de mecanismos, G e AC. 

 Na primeira parte, introduz-se a ideia de que animais domésticos, notadamente 

cachorros, podem ser elementos em comum entre grupos distintos e, consequentemente, um 

elo de ligação que os conecte. Talvez a sociedade civil consiga se sentir mais próxima e 

compreender melhor a posição de moradores de rua caso enxerguem mais semelhanças com 

eles.  

 A figura abaixo representa a alteração no ciclo proposto pela Figura 03 quando se 

utiliza um elemento de identificação para conectar grupos. Ou seja, se antes os Mecanismos G 

ajudavam a perpetuar preconceitos e discriminações e, assim, mantinham grupos segregados; 

no novo cenário o cachorro seria visto como um elo entre os grupos, que passariam a ver 

maior semelhança entre si. Consequentemente, mais conectados, haveria menor preconceito, 

menor discriminação e maior prosocial behavior. 

 

Figura 07 – Driblando os Mecanismos Cognitivos G  

 
 Elaborado pelo autor. 

Na segunda parte, busca-se uma ferramenta de perspective taking que traga 

experiências mais imersivas (viscerais) e, consequentemente, gere maior impacto nas pessoas 

que as vivenciem. Dessa forma, em contraponto à métodos tradicionais como imagens, textos 

ou convites à reflexão, propõe-se a utilização de vídeos 360º em óculos de realidade virtual. A 

ideia é que se chegue mais perto de uma vivência da condição, ainda que muito distante da 

realidade em todos os sentidos. 
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A partir da união entre a ferramenta imersiva de tomada de perspectiva com o 

elemento de identificação cachorro, é possível que os efeitos dos dois elementos interajam e 

provoquem um efeito ainda maior, alterando não somente o ciclo exposto na Figura 03, mas 

também o da Figura 04. 

 

Figura 08 – Driblando os Mecanismos Cognitivos G e AC  

 
Elaborado pelo autor. 

 
 

3.1 Animais Domésticos 

Não são raras as vezes em que abusos relacionados à animais domésticos geram maior 

mobilização e indignação se comparados à similares maus tratos cujas vítimas são humanas. 

Em fevereiro de 2005, a organização britânica Harrison`s Fund, que trabalha arrecadando 

recursos para ajudar crianças com distrofia muscular de Duchenne, lançou uma campanha 

para captar recursos em duas versões. Ambas pediam 5 libras para ajudar “Harrison”, 

diferenciando-se apenas pela foto: uma mostrava o verdadeiro Harrison, um menino de 8 anos 

diagnosticado com a doença, e outra um cachorro como suposto Harrison. Após o 

lançamento, enquanto 230 cliques foram direcionados para a página com o animal doméstico, 

apenas 111 seguiram para o menino (Lambert, 2015).  

 Outro exemplo ocorreu no Arizona, Estados Unidos, em 2014, depois de um cachorro 

da raça Pit Bull atacar um menino de 4 anos, deixando-o com ferimentos graves que 

requereriam anos de cirurgia reconstrutiva. Foram criadas páginas no Facebook para apoiar o 

menino e para salvar o cachorro de uma possível eutanásia. Dentro de poucas semanas, a 

página do Pit Bull tinha 40.000 “curtidas”, enquanto a do menino não chegava a 500 (Tang & 

Billeaud, 2014). O fato do alcance de cada página na rede social depender da quantidade de 

compartilhamentos reforça a enorme diferença de engajamento da população. 
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 Mais recentemente, a realidade brasileira mostrou que sua população também pode 

reagir da mesma forma. Em dezembro de 2018, observou-se grande comoção nas redes 

sociais, uma onda de protestos nas ruas e tentativas de boicote à rede de supermercados 

Carrefour após um segurança da loja de Osasco, em São Paulo, ter agredido um cachorro 

abandonado.  Dois meses depois, um segurança do supermercado Extra foi o responsável pela 

morte de um jovem de 19 anos em uma loja localizada no Rio de Janeiro. Segundo o IML, o 

rapaz faleceu asfixiado após golpe de estrangulamento. Apesar do fato ter sido noticiado nos 

principais veículos de comunicação, não houve qualquer tipo de manifestação, ida às ruas ou 

boicote ao estabelecimento. 

A despeito das evidências anedóticas mostrarem maior preocupação com vítimas não-

humanas do que humanas, seria errado afirmar que animais sempre provocarão maior grau de 

sofrimento emocional e empatia. Evidências científicas mostram que métricas de empatia de 

humanos para humanos e humanos para animais são inconsistentes e dependem de variáveis 

observáveis e não observáveis. 

Antes de apresentar o resultado de estudos envolvendo empatia humano-humano 

versus humano-animal, é importante fazer uma breve contextualização da relação histórica 

entre seres humanos e o primeiro animal domesticado por ele: o cachorro. 

Especialistas discordam quanto à data exata, mas há indícios incontroversos de que 

cachorros já eram domesticados há 15 mil anos atrás, antes mesmo da chamada Revolução 

Agrícola. Sem dúvidas, foi primeiro animal a sê-lo e é possível, ainda, que eles tenham se 

unido aos humanos milhares de anos antes (Harari, 2015). 

Os cachorros eram importantes para atividades de caça, guerra e também como 

sistemas de alarme contra animais selvagens e intrusos humanos (os out-group members de 

então) (Harari, 2015).  

Com o passar das gerações, as duas espécies evoluíram lado-a-lado. Os cachorros mais 

atentos às necessidades e aos sentimentos de seus companheiros humanos recebiam mais 

cuidados, alimentos e, consequentemente, tinham maior probabilidade de sobreviver (Hare & 

Woods, 2013). 

Historiadores e biólogos também afirmam que os cachorros aprenderam a manipular 

as pessoas para satisfazer suas próprias necessidades. Tamanho era o elo de conexão que, em 

alguns casos, cachorros mortos eram enterrados em cerimônias muito similares às humanas 

(Hare & Woods, 2013). 
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Dessa forma, os pelo menos 15 mil anos de domesticação resultaram em excelente 

comunicação entre as espécies, fácil compreensão de necessidades e laços afetivos muito mais 

profundos entre humanos e cachorros do que entre humanos e qualquer outro animal. 

Na imagem abaixo, um túmulo de 12 mil anos encontrado no norte de Israel contendo 

o esqueleto de uma mulher de cinquenta anos ao lado de um filhote de cachorro (canto 

inferior esquerdo). De acordo com Harari (2015), o fato de a mulher pousar sua mão esquerda 

em cima do cachorro poderia indicar uma conexão emotiva. No entanto, outras possibilidades 

também são levantadas, como o animal ser um presente para o guardião do mundo seguinte. 

 

Figura 09 – Primeira Evidência de Conexão Homem-Cachorro  

 
Fonte: Museu do Homem Pré-histórico, Kibutz Ma`ayan Baruch / The Upper Galilee  
Museum of Prehistory. Extraída do Livro “Sapiens: Uma Breve História da Humanidade”. 

 

Alguns experimentos evidenciam que, se comparados com animais domésticos, casos 

envolvendo crianças geram maiores níveis de disposição da sociedade para criminalizar a 

violência, intervenção para detê-la e fornecimento recursos para ajudar as vítimas (Levin & 

Arluke, 2017). 

A visão sobre animais domésticos é marcada por muita variação e contradições 

(Arluke & Sanders, 1996). Diversos fatores influenciam as atitudes das pessoas (Batt, 2009; 

Kellert, 1998; Plous, 1993). Espécies antropomorfizadas, especialmente aquelas mantidas 

como companheiras do ser humano, causam maior preocupação do que as demais. De acordo 

com Levin & Arluke (2017), semelhanças filogenéticas, inteligência percebida, domesticação, 

neotenia ou “fofura” também influenciam a visão humana. 
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A ciência social encontrou resultados mistos e inconclusivos, provavelmente devido à 

existência de múltiplos fatores geradores de empatia (Arluke & Sanders, 1996; Herzog, 2010). 

 O conceito de empatia, de especial interesse da psicologia, neurologia, sociologia e 

filosofia, abarca múltiplas definições na literatura. Contudo, todas parecem apresentar pontos 

importantes em comum, como a compreensão de que para senti-la é necessário compartilhar o 

sofrimento de outra pessoa, i.e., sentir o que o outro está sentindo. Para Paul (2000), empatia é 

uma resposta emocional vicária às emoções ou estados do outro. 

Nesse sentido, o conceito é tratado como uma capacidade contínua, direcionada para 

diferentes categorias  (Serpell & Paul, 1994; Signal & Taylor, 2007; Taylor & Signal, 2005). 

Ou seja, indivíduos que sentem empatia por outras pessoas também sentirão em relação à não 

humanos, e vice-versa. Da mesma maneira, a correlação positiva é estendida para casos de 

falta de compaixão ou crueldade.  Tal generalização traz implicações importantes para uma 

série de comportamentos antissociais, que variam desde o abuso contra animais à atitudes 

violentas direcionadas à seres humanos.  

Por outro lado, é possível perceber que a generalização não é verdadeira em todos os 

casos. Comparando nazistas (Arluke & Sax, 1992) com militantes da libertação animal 

(Monaghan, 1999), Paul (2000) propôs separar os constructos de empatia: um capturando a 

resposta de pessoas para animais e outro de humanos para humanos. A pesquisa de Paul 

(2000) encontrou apoio para a presença de dois tipos de empatia com alguns componentes 

compartilhados, ao invés de um único mecanismo contínuo. 

Avaliações da interação homem-animal, ainda que sem resultados conclusivos, 

também buscaram encontrar fatores por trás da empatia. Em diversos casos houve diferença 

significativa entre gêneros, com mulheres apresentando maiores níveis de empatia (Angantyr 

et al., 2011; Herzog, Betchart, & Pittman, 1991; Matthews & Herzog, 1997; Phillips et al., 

2011; Topolski et al., 2013). 

Devido ao fato de que muitas pessoas têm relações mais fortes com animais 

domésticos - muitas vezes envolvendo conexões emocionais ainda maiores do que àquelas 

ligadas à humanos (Bonas, McNicholas, & Collis, 2000) -, também buscou-se examinar se 

estes relacionamentos influenciam em maiores níveis de empatia. Mais uma vez, não há 

respostas únicas, Paul & Serpell (1993) encontraram associação entre viver em companhia de 

um animal na infância e a preocupação com o bem-estar geral, tanto de humanos quanto de 

animais. Posteriormente, Paul (2000) associou fortemente o convívio com animais na infância 

com empatia direcionada à animais, mas não necessariamente à seres humanos. Taylor & 
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Signal (2005), por sua vez, encontraram correlação positiva entre a posse de animais 

domésticos na infância e medidas de empatia entre humanos.  

Em estudo com crianças, Daly & Morton (2003) evidenciaram que viver em 

companhia de animais não resultou em maior empatia. Em 2014, Daly & colaboradores 

afirmaram que, apesar do convívio com animais por si só não fazer  com que participantes 

tivessem maior empatia com animais do que com humanos, o nível de ligação com o animal 

mediava significativamente as respostas emocionais dos indivíduos em benefício dos animais. 

Participantes demonstraram ficar mais incomodados com a “vitimização” de uma criança do 

que de um cachorro. 

Vimos que as diversas evidências, além de difusas e inconclusivas, apenas comparam 

o sentimento de empatia humano-humano e humano-animal. Por vezes, entra-se no detalhe 

animal versus criança, mas nenhuma pesquisa comparou empatia humano-animal com 

humano-humano em situação de rua. Devido às diversas evidências de discriminação 

generalizada com pessoas em situação de rua (Brasil, 2008), imagina-se que animais gerem 

níveis de empatia maiores se comparadas à elas. As manipulações realizadas nos estudos 1 e 2 

são próximas da realidade brasileira na medida em que grande parte da população tem 

animais de estimação em casa, principalmente cachorros.  

Na imagem abaixo, um exemplo de um morador de rua de Copacabana que chamou a 

atenção de uma pessoa exatamente por viver ao lado de um cachorro: ela o presenteou com 

um quadro com fotos dele na companhia de seu animal. Ainda que anedótico, o exemplo 

mostra como o cachorro pode ter estimulado uma atitude benéfica socialmente. 
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Figura 10 – Morador de rua, seu cachorro e o presente que ganharam  

 
             Foto: autor. 

Dessa forma, parte-se da ideia de que a conexão existente entre seres humanos e 

cachorros pode trazer maior identificação dos primeiros com a causa situação de rua quando a 

última for apresentada na companhia de um animal. Portanto, no estudo 1, prevê-se que: 

 

 Hipótese 1: Indivíduos apresentarão maiores níveis de prosocial behavior quando a 

causa situação de rua for apresentada juntamente com um cachorro no material de 

captação de recursos. 

 

 Hipótese 2: Indivíduos apresentarão maiores níveis de prosocial behavior para ajudar 

cachorros do que para ajudar pessoas em situação de rua, seja a segunda acompanhada 

ou não de cachorros. 

 

3.2 Ambientes de Imersão Virtual 

3.2.1 Diferenças entre as Principais Mídias Imersivas 

O conhecimento acerca de tecnologias imersivas ainda não é plenamente dominado pelo 

público geral e as nomenclaturas utilizadas não trazem a clareza necessária às suas definições. 

Portanto, além de justificar a opção pelo uso do vídeo 360º com óculos de realidade virtual no 

estudo, é importante explorar rapidamente os conceitos, características e diferenças dos 



59 
	

principais produtos existentes no mercado de mídias imersivas. Entre eles, destacam-se: (1) 

Vídeos 360º, (2) Realidade Virtual, (3) Realidade Aumentada e (4) Realidade Estendida. 

 Os vídeos 360º exibem capturas realizadas em todas as direções e sentidos 

simultaneamente, gerando imagens semelhantes àquelas obtidas pelo ponto de vista do olho 

humano. A tecnologia tem sido utilizada por muitas empresas que acreditam em seu poder de 

transformar o comportamento do consumidor. Em 2016, a campanha publicitária da Hyundai 

em 360º foi a que mais atraiu views brasileiros, segundo o YouTube Ads Leaderboard. Ainda 

de acordo com eles, vídeos 360º são 7,5 vezes mais compartilhados nas redes sociais se 

comparados aos tradicionais6. Apesar da fotografia panorâmica não ser novidade, os aparelhos 

360º possuem estrutura interna modificada em relação às câmeras tradicionais, permitindo-os 

automatizar e melhorar as capturas. Devido à sensação de imersão gerada, principalmente 

quando vistos por meio de óculos de realidade virtual, Vídeos 360º se tornam insumos muito 

interessantes para a criação de ambientes imersivos para tomada de perspectiva. 

A Realidade Virtual (VR), muitas vezes confundida com Vídeos 360º, leva o usuário 

para um ambiente criado artificialmente por computador.  Nela, o indivíduo adentra em um 

universo totalmente virtual e independente do mundo real, ainda que muito semelhante à 

realidade em diversos casos. Com um auxílio de um óculos especial, é possível interagir e se 

movimentar por jogos e cenários sem sair do lugar. Normalmente, a execução de atividades 

propostas dentro do ambiente é realizada a partir de movimentos com a cabeça ou mãos. O 

uso em conjunto com fotos e vídeos 360º têm sido muito utilizado pelo jornalismo, que busca 

transportar o público para os locais exatos dos fatos relatados. 

A Realidade Aumentada (AR), por sua vez, projeta imagens sobre o mundo real; ou 

seja, adiciona conteúdo para interagir com o que já existe. Ela pode trazer personagens, 

textos, fotos ou qualquer tipo de informação virtual sobre o ambiente real, como se fizessem 

parte do lugar. O jogo Pokémon Go é um exemplo de sucesso recente da tecnologia, assim 

como filtros animados da rede social Instagram ou conhecimentos adicionais sobre peças de 

museu que podem ser obtidos a partir de smartphones. Por trazer elementos de fora para a 

realidade do usuário e não transportar o mesmo para outra realidade, a Realidade Aumentada 

não é capaz de responder às reflexões levantadas por este projeto.  

Juntando as duas últimas, criou-se um novo conceito chamado Realidade Estendida 

(XR, na sigla em inglês). A tecnologia ainda é extremamente nova e não se sabe ao certo 

como evoluirá; porém ela promete oferecer tipos de interação além da visão, audição ou tato, 

																																																													
6 https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/video/leaderboards/ 
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permitindo maiores sensações através de simuladores. Imagina-se que poderá ter efeitos 

transformadores em diferentes setores, notadamente na educação.  

Entende-se que o Vídeo 360º, a Realidade Virtual e a Realidade Estendida seriam 

opções adequadas para a proposta de estudo aqui apresentada: cujo objetivo é proporcionar 

aos participantes do experimento a sensação de se colocar no lugar da pessoa em situação de 

rua, olhar sob sua perspectiva e, possivelmente, se engajar mais com a causa. No entanto, a 

primeira opção foi escolhida em função de limitações financeiras e temporais. O estudo, por 

se tratar de uma dissertação de mestrado profissional, não conta com investimento nem prazo 

suficientes para criar ambientes virtuais totalmente novos. Há aqui uma possibilidade de 

expansão da pesquisa no futuro, em direção à utilização de mídias imersivas mais elaboradas 

e, possivelmente, com maior potencial gerador de empatia.  

 

3.2.2 Perspective Taking 

Formas tradicionais de vivenciar outras perspectivas em pesquisas correspondem àquelas nas 

quais participantes são convidados a imaginar como seria ser determinada pessoa em 

determinada circunstância específica. Elas foram utilizadas extensivamente em trabalhos 

acadêmicos e, de fato, são capazes de aumentar a empatia de uma pessoa em relação a um 

específico grupo. Os benefícios são múltiplos, passando por sentimentos de inclusão e mistura 

entre grupos (Cialdini, 1997), redução de preconceito e atenuação de estereótipos negativos 

(Todd, 2014), criação e manutenção de vínculos sociais (Galinsky e Wang, 2005), facilitação 

de interações sociais (Krauss, 1991) e motivação a comportamentos de ajuda altruísta 

(Cialdini, 1991). 

 Além disso, mudar o ponto de vista para visão de uma pessoa de “outro grupo” pode 

ter efeitos generalizantes, expandindo a mudança comportamental para o grupo como um 

todo. Pessoas convidadas a pensar sob a perspectiva de uma pessoa diagnosticada com HIV 

ou de um criminoso condenado reportaram mais atitudes positivas não somente em relação à 

esta pessoa, mas também em relação ao grupo como um todo (Batson et al.,1997). 

 A literatura sugere que efeitos são diferentes a depender do tipo de mudança de 

perspectiva empregada. Por exemplo, quando solicitados para “imaginar o outro” em dada 

situação, participantes demonstraram empatia e motivação altruísta para ajudar. Por outro 

lado, quando imaginam a “si mesmos” no mesmo cenário, costumam sentir empatia, aflição e 

motivação egoísta na hora de ajudar (Batson; 1997; 2003). Lamm & colaboradores (2007) 

também encontraram efeitos diferentes nos mecanismos neurais ativados quando “imaginando 
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a si mesmo” versus “imaginando o outro”. Em suma, se o objetivo é maximizar motivação 

para ajudar, empregar o método de “imaginar o outro” tende a ser mais efetivo.  

 Apesar de haver consenso geral sobre os impactos positivos da mudança de 

perspectiva na maior parte dos casos, ela pode ter efeitos opostos sob certas circunstâncias. É 

possível, inclusive, aumentar estereótipos já existentes (Tarrant, 2012; Skorinko, 2013). 

Participantes demonstraram culpar ainda mais membros de grupos estigmatizados por sua 

situação, mesmo quando eles não teriam culpa alguma. Mudar de perspectiva para a de um 

competidor leva a mais comportamentos antiéticos, confirmando que os resultados positivos 

supramencionados dependem dos contextos nos quais estão inseridos Pierce & colaboradores 

(1986-94). 

 Além dos métodos tradicionais, diversas outras maneiras de promover empatia foram 

testadas. Entre elas,  mídia impressa, narrativas interativas, videogames e interfaces on-line 

que levam usuários a assumir posições diferentes das próprias (Gehlbach et. al, 2015).  

As mudanças de perspectiva mediadas fornecem informações adicionais ao 

participante sobre a situação, ao invés de confiarem apenas na imaginação do mesmo. Isso 

pode ser particularmente útil em situações nas quais participantes tiveram contato limitado, 

pouco contato ou acesso à informações incorretas sobre o grupo objeto da pesquisa (Gehlbach 

et. al, 2015).  

Entretanto, é importante notar que cada tipo de mídia provê informações por meio de 

canais específicos, que dependem de um ou de uma combinação de sentidos humanos para 

alcançarem os resultados desejados. Os estímulos gerados por uma transmissão de áudio não 

englobam os sentidos visuais necessários para ler um livro ou processar as imagens nele 

contidas. Videogames, por exemplo, vão além de estímulos visuais e auditivos, envolvendo 

também aqueles relacionados ao tato e espaço; atingindo, portanto, os sistemas auditivo, 

visual e proprioceptivo (relacionado à capacidade de reconhecer a localização espacial do 

corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do 

corpo em relação às demais). 

 Diferentes tipos de mídia também variam no nível de imersão e interatividade. A 

imersão é um objetivo e uma medida descritiva do quanto o usuário da mídia é capaz de criar 

e sustentar uma “ilusão vívida da realidade” (Slater, 1997). Interatividade, por sua vez se 

refere a magnitude da influência do usuário sobre o conteúdo do ambiente virtual em tempo 

real (Steuer, 1992). 

Televisões, computadores, experiências em vídeo 360º, realidade virtual, realidade 

aumentada, entre outros, são diferentes entre si tanto em termos de imersão quanto de 
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interatividade. Por isso, pesquisas apresentam resultados mistos quando tratam de mudança de 

perspectiva mediadas e seus efeitos em empatia e prosocial behavior. 

Quando o assunto é mídia impressa, i.e., o compartilhamento de informações via texto, 

trazer notícias sobre eventos como desastres naturais ou grupos de pessoas como índios 

tendem a reduzir distância social, aumentar empatia e, muitas vezes, gerar atitudes positivas 

socialmente (Eckel, 2007). 

Interfaces interativas como videogames também são eficientes na promoção de 

empatia (Greitemeyer, 2010). Estes são mais imersivos do que a mídia impressa porque dão a 

oportunidade de interação com representações digitais de outras pessoas ou personagens e 

com o ambiente online em tempo real. Há estudos com deficientes físicos e mentais que 

apresentaram resultados negativos, com maior divulgação de informações incorretas pelos 

participantes após o experimento e reforço de estereótipos (Brown, 2010; Silverman, 2015). 

Maiores níveis de interatividade são ligados à maiores sentimentos de “presença”; ou 

seja, à sensação de “estar lá” (Steuer, 1992). Quanto maior a interatividade, maior a empatia 

(Vorderer, 2001).  Pessoas que jogaram videogame com avatares negros também 

demonstraram mais atitudes “pró-minorias” e favoráveis especificamente à negros (Behm-

Morawitz, 2016). 

O óculos de realidade virtual, por exemplo, bloqueia qualquer tipo de interferência do 

mundo real externo, o substituindo por todos os estímulos gerados pelo ambiente criado. No 

caso do vídeo 360º, diferentemente da realidade virtual, não há nenhum tipo de interação do 

usuário com a mídia. Ainda assim, a experiência possibilita vivência intensa de qualquer 

situação como se ela estivesse de fato ocorrendo, a partir da perspectiva escolhida pelo 

desenvolvedor. 

Ademais, o uso de tecnologias capazes de trazer situações “prontas” economizam 

recursos mentais das pessoas que, de outra maneira, estariam gastando-os para imaginar o 

ambiente. Criar, imaginar e manter uma situação hipotética na mente gera gastos cognitivos 

(cognitively taxing, na literatura) (Zaki, 2014; Oh SY, 2016).  

Portanto, a partir o uso de mídias imersivas, é possível concentrar-se totalmente nos 

estímulos e nas vivências que elas buscam proporcionar. Dessa forma, qualquer tipo de 

recurso imersivo se posiciona em vantagem se comparado à métodos tradicionais de mudança 

de perspectiva. 

Metodologicamente, tecnologias imersivas também são vantajosas na medida em que 

proporcionam exatamente a mesma experiência para todos os participantes; ao contrário do 
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uso da pura imaginação, que pode levar indivíduos à “lugares” diferentes e não criar o 

controle necessário (Blascovich et. al, 2002). 

Ao comparar mudanças de perspectiva tradicionais (convites à imaginar) com o uso de 

realidade virtual, observou-se que o grupo submetido aos efeitos da tecnologia apresentou 

maiores reduções em medidas ligadas à ameaças à idosos (Ahn, Bailenson & Park, 2014). 

Ahn, Bailenson & Park (2014) compararam grupos expostos à realidade virtual e à 

tecnologias com menor grau de imersão, neste caso, um vídeo visto na perspectiva de uma 

outra pessoa (não 360º e sem nenhum tipo de interação). O primeiro grupo interagiu com o 

ambiente ao ser instigado a cortar uma árvore, enquanto o segundo grupo apenas via a pessoa, 

sob a ótica dela, cortar a mesma árvore. Resultados mostraram melhores atitudes frente à 

questões ambientais em todos os casos, logo após a experiência. Uma semana depois, os 

efeitos diminuíram mais no grupo que não interagiu e, após esse período, os efeitos positivos 

em todos os grupos foram mitigados.  

Apesar dos resultados animadores para geração de empatia via realidade virtual ou 

outras tecnologias com menores graus de imersão, a maior parte dos estudos é limitada pelas 

pequenas amostras utilizadas, as quais costumam ter menos de 30 participantes por condição e 

incluir apenas estudantes universitários (Oh SY, 2016). 

Para diminuir tais problemas, Herrera e colaboradores (2018), trabalharam com 

grandes amostras e atingiram diferentes grupos ao levar laboratórios móveis para shopping 

centers, museus, asilos, escolas e feiras tecnológicas. Dessa forma conseguiriam trazer para a 

amostra diferentes parcelas da população, muitas das quais ainda não haviam participado de 

estudos com realidade virtual. 

A habilidade da VR de fazer indivíduos presenciarem situações diversas por meio de 

IVE`s possibilita uma compreensão muito mais profunda de perspectivas diferentes de suas 

próprias (De la Peña & colaboradores, 2010). Na última década, companhias como Facebook, 

HTC e as Nações Unidas investiram milhões de dólares em programas como “VR for Good” 

(realidade virtual para o bem) e “VR for Impact” (realidade virtual para impacto), que usam a 

VR para promover empatia e bem-estar social (Durbin, 2017). 

O interesse em IVE`s como ferramenta geradora de empatia aumentou a quantidade de 

ambientes criados especificamente para esse propósito. Tomar a perspectiva de outra pessoa 

(i.e. imaginar como seria ser outra pessoa) pode ser um método efetivo de promover empatia e 

motivar prosocial behavior. Contudo, há necessidade de mais evidências empíricas para 

validar se o uso de VR é de fato efetivo, especialmente agora que inúmeros IVE`s estão 

publicamente disponíveis na internet.  
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Conforme discutido na introdução, o uso de ambientes imersivos em pesquisas ainda é 

pouco explorado no Brasil e a ligação dos mesmos com temas relacionados à pessoas em 

situação de rua inexiste no país.  

A despeito de Herrera et. al (2018) terem ligado tecnologias imersivas diretamente 

com a causa nos Estados Unidos e verificado impacto significativo de longo prazo, a análise 

aqui apresentada se difere em três aspectos importantes. Em primeiro lugar, a proposta virtual 

é baseada em experiências 360º e não em videogames de realidade virtual; em segundo, 

transporta-se a inovação para o cenário brasileiro (onde, tanto a cultura quanto a população 

em situação de rua são significativamente diferentes); e, por fim, agrega-se o elemento 

“cachorro” em um dos seus vídeos para validar os resultados do primeiro estudo.   

Espera-se que o estudo 2 seja um primeiro teste para investigações mais abrangentes e 

com níveis de imersão mais elevados.  

 

No estudo 2, prevê-se que: 

 

 Hipótese 3: A primeira hipótese do estudo 1 será confirmada também em exposições à 

métodos imersivos de tomada de perspectiva. Ou seja: indivíduos apresentarão 

maiores níveis de prosocial behavior quando a causa situação de rua for apresentada 

juntamente com um cachorro. 

 

 Hipótese 4: A tomada de perspectiva via imersão em vídeos 360º em óculos de 

realidade virtual gerará mais prosocial behavior do que folhetos tradicionais de 

captação de recursos. Isto é, quanto mais imersivo for o método, melhores serão os 

resultados. 
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4 ESTUDO 1 

Este capítulo descreve o método científico empregado no primeiro estudo desta pesquisa, bem 

como as escalas utilizadas, seus resultados e principais descobertas. 

 

Relembrando as hipóteses do primeiro experimento: 

 

 Hipótese 1: Indivíduos apresentarão maiores níveis de prosocial behavior quando a 

causa situação de rua for apresentada juntamente com um cachorro no material de 

captação de recursos. 

 

 Hipótese 2: Indivíduos apresentarão maiores níveis de prosocial behavior para ajudar 

cachorros do que para ajudar pessoas em situação de rua, acompanhadas ou não de 

cachorros. 

 

4.1 Procedimento 

Com o intuito de investigar o comportamento de indivíduos quando expostos a materiais de 

captação de recursos de diferentes causas (hipótese 2) e entender se a presença de animais nos 

materiais específicos para ajudar moradores de rua tem algum impacto em empatia e 

prosocial behavior relacionados aos últimos (hipótese 1), foi escolhido um desenho de 

pesquisa experimental between subjects com três condições e um grupo de controle. 

 

4.2 Manipulação 

Na tabela abaixo, estão representadas as quatro condições, aleatoriamente selecionadas, bem 

como o tamanho das amostras extraídas para cada uma delas.  

Tabela 01 – Condições Estudo 1  

Condição Folheto Amostra 

1 Morador de Rua n=166 

2 Cachorro n=159 

3 Morador de Rua com Cachorro n=172 

4 Astrônomo n=163 

Elaborado pelo autor. 
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Os folhetos foram criados pelo autor de modo a se diferenciarem apenas na causa 

exibida: todas as fotos foram mantidas em preto & branco e os textos redigidos para haver 

apenas diferenças pontuais. À exceção do grupo controle, os casos exibidos são reais e 

obtidos através de parcerias com as ONGs Projeto RUAS e Focinhos de Luz do Rio de 

Janeiro. Note que ao longo deste trabalho utilizamos a expressão “pessoas em situação de rua” 

e, no questionário trocamos para “morador de rua”. A primeira é a forma mais aceita entre 

estudiosos do tema, que preferem tratar como uma situação passageira e evitar dizer que a rua 

é a moradia de alguém. A troca foi realizado porque o termo “morador de rua” é mais direto e 

tem maior compreensão do público geral, que responderia à pesquisa online. 

 

Figura 11 – Folheto 1: Morador de Rua  

 

    Elaborado pelo autor. 
 

Figura 12 – Folheto 2: Cachorro  
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Elaborado pelo autor. 

 

Figura 13 – Folheto 3: Morador de Rua com Cachorro  

 
    Elaborado pelo autor. 
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Figura 14 – Folheto 4: Astrônomo 

 
    Elaborado pelo autor. 

 

O estudo foi aplicado em forma de survey, na plataforma Qualtrics, escrito na língua 

portuguesa e distribuído online para brasileiros maiores de 18 anos via Facebook Ads.  Dessa 

forma, foi possível obter uma amostra da população brasileira em pequeno intervalo de 

tempo. Os dados foram coletados entre os dias 01 e 10 de abril de 2019 e, posteriormente, 

analisados por meio do software Stata 14. 

Por se tratar de uma maneira relativamente nova de se distribuir pesquisas e pelos 

inconvenientes trazidos por complexidades do Facebook Ads, elaborei um manual prático 

com o intuito de contribuir com pesquisadores que desejem utilizá-la no futuro. Ele está no 

Apêndice A. 

No Apêndice B, encontra-se o questionário completo para todas as condições e, na 

figura abaixo, uma representação visual do flow utilizado. 
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Figura 15 – Survey Flow Estudo 1 

 
Elaborado pelo autor. 
 

Após a apresentação da imagem, participantes precisaram responder uma questão 

avaliando aspectos do folheto, a filler question. Dessa forma, garantiu-se que todos 

prestassem atenção nos detalhes das imagens. 

Em seguida, todos passaram por quatro etapas, respondendo escalas de empatia, 

atitudes frente ao grupo apresentado, grau de conexão e percepções de evolução da espécie. 

Tais escalas estão detalhadas na próxima seção e foram adaptadas para as condições com 

causas diferentes. 

Como behavioral measures, foram escolhidos o tempo, a intenção de doação e a 

disponibilidade para apoiar a causa por meio de uma assinatura. A primeira foi medida a 

partir da disponibilidade dos participantes para responderem de 0 a 12 perguntas opcionais 

sobre a causa; a segunda, com uma pergunta sobre intenção de doar após encontrar dinheiro 

no chão; e a última, com uma petição fictícia que buscava apoio mesmo que isso implicasse 

em aumento de impostos. 

Por fim, foram coletadas informações socioeconômicas para análise de randomization 

check. 
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4.3 Outcome Variables e Behavioral Measures  

Considerando os dois experimentos, foram utilizadas quatro outcome variables e três 

behavioral measures nesta pesquisa. Todas foram tratadas como variáveis dependentes, sendo 

as últimas focadas em entender como pessoas se comportam quando o apoio direto à causa é 

solicitado. 

A escala Attitudes Toward the Homeless, originalmente específica para medir atitudes 

em relação à pessoas em situação de rua, precisou ser adaptada para outras duas versões, 

ajustando-se a cachorros e astrônomos de acordo com a condição aleatoriamente selecionada. 

Diferentes versões do IOS e da Dehumanization Scale (desumanização) também foram 

apresentadas a depender da condição; porém, nesses casos, as escalas já previam 

adaptabilidade para diferentes grupos.  

Construídas e validadas na língua inglesa, todas as escalas passaram pelo método de 

tradução reversa, com uma terceira pessoa traduzindo a versão em português para o inglês e 

comparando-a com a versão original. As ilustrações estão dispostas nos apêndices B e C. 

A seguir, as quatro outcome variables serão brevemente descritas e justificadas. Logo 

após, são apresentadas as três behavioral measures utilizadas. 

 

The Basic Empathy Scale in Adults (BES-A) 

A Escala Básica de Empatia (BES) foi inicialmente desenvolvida para avaliar a empatia em 

jovens e adolescentes com base em uma concepção de duplo componente, segregando as 

partes afetiva e cognitiva (Jolliffe e Farrington, 2006). Ela foi, posteriormente, ajustada para 

também medir o comportamento de adultos, resultando no instrumento utilizado nesta 

pesquisa: o BES-A. 

 Participantes se auto avaliam de acordo com 20 itens cujas opções de resposta são 

exibidas no formato likert-5, variando entre “1 – não me descreve bem” e “5 – Descreve-me 

muito bem”. Do total de itens, 11 correspondem ao componente afetivo e 9 ao cognitivo. 

 Há validação do modelo em diferentes países, incluindo Estados Unidos, França, Itália 

e Espanha (D`Ambrosio et al., 2009; Albiero et al. 2009; Salas-Wright et al., 2013). Há ainda 

derivações que entendem a possibilidade de haver três dimensões: contágio emocional, 

desconexão emocional e empatia cognitiva (Carre et al. 2013). 

 A escolha por essa escala é justificada pela existência de subescalas, pelo alto índice 

de consistência interna, estimado entre 0.79 e 0.85 (Jolliffe e Farrington, 2006) e pela 
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validade externa confirmada por estudos anteriores. Ela foi utilizada sem alterações em todas 

as condições dos dois experimentos. 

 

Attitudes Toward the Homeless (Atitudes) - incluindo adaptações para cachorros e 

astrônomos no estudo 1 

Escala composta por 7 itens respondidos no formato likert-9, na qual quanto maior for o 

número respondido, mais o participante concorda com a afirmativa lida. O modelo foi 

adaptado de Batson et al. (1997) por Herrera et. al (2018) para medir especificamente atitudes 

em relação a pessoas em situação de rua e teve alto grau de confiabilidade (M = 6.48, SD = 

1.18, Cronbach’s alpha = .83) (Herrera et al., 2018).  

Pontuações altas indicam mais atitudes positivas em relação a pessoas em situação de 

rua, considerando que dois itens foram codificados de forma reversa. 

Para atender a necessidade de haver questionários semelhantes para todas as 

condições, as sete afirmativas foram adaptadas para cachorros e astrônomos. Toda a relação 

de afirmativas pode ser encontrada no questionário do Estudo 1 (Apêndice B). No Estudo 2, 

as duas condições tratavam de moradores de rua, portanto nenhuma adaptação foi necessária. 

 

Inclusion of the Other in the Self (IOS)  

Inclusion of the Other in the Self é uma escala de apenas um item com o objetivo de medir a 

sensação de proximidade e contato que participantes entendem ter com o grupo escolhido para 

o estudo (nesta pesquisa: moradores de rua, cachorros ou astrônomos). A partir de sete figuras 

com duas circunferências que progridem seus graus de sobreposição linearmente, seleciona-se 

a opção que melhor retrata sua relação com moradores de rua, por exemplo (Aron et al, 1992).  

A ideia é uma alternativa especialmente interessante para estudos cujo objetivo 

principal não é estudar a proximidade das relações. Nesses casos, o RCI (Relationship 

Closeness Inventory), que demora cerca de 15 minutos para ser respondido, se torna inviável e 

precisa ser substituído por algo mais simples e intuitivo (Herrera et. al, 2018). 

O IOS postula que, em uma relação próxima, o indivíduo age como se alguns ou todos 

os aspectos do parceiro fossem parcialmente pertencentes ao próprio indivíduo (Aron et al, 

1992). É uma forma de medir o quanto ele considera moradores de rua, cachorros ou 

astrônomos parte de seu in-group ou out-group. 

A escala foi utilizada em todas as condições dos dois experimentos, mudando o grupo 

de comparação apenas nas condições do estudo 1 que tratavam de cachorros ou astrônomos. 
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Dehumanization Scale (Desumanização) 

O Ascent of Man measure of Dehumanization é uma medida composta por um único item 

cujo objetivo é entender se existe e em que grau seria uma possível desumanização de 

determinado grupo.  

É comum que pessoas estejam dispostas a descrever abertamente membros de grupos 

externos como menos evoluídos do que os membros de seu próprio grupo. (Fiske et al., 2002; 

Harris & Fiske, 2006; Kteily et al., 2015). Ao apresentar a figura da ascensão do homo 

sapiens em 5 níveis de porcentagem de evolução (0 = não evoluído/primata, 25, 50, 75, 100 = 

totalmente evoluído/homem), busca-se entender qual grau de semelhança ao homem atual 

seriam moradores de rua, cachorros e astrônomos na visão dos participantes. 

Os cachorros, apesar de fazerem parte de outra espécie biológica, evoluída a partir de 

um ancestral e árvore evolutiva distintas, se encaixa na pergunta na medida em que uma das 

ideias da pesquisa é exatamente perceber se cachorros são de fato vistos por seres humanos 

como mais “humanos” do que outros biologicamente idênticos no sentido evolutivo – de total 

habilidade de expressão cultural e realização cognitiva. 

A desumanização é um conceito central no estudo de intergroup relations e, portanto, 

essa medida foi escolhida para examinar se enxergar pessoas em situação rua como membros 

in-group influencia ou não em prosocial behavior.  

Para analisar casos menos flagrantes, como, por exemplo, a percepção de brasileiros 

acerca de argentinos ou paraguaios, talvez seja melhor utilizar medidas mais sutis, capazes de 

captar percepções mais implícitas. 

A escala também está presente em todas as condições dos dois experimentos, com o 

grupo de interesse alterado apenas nas condições do estudo 1 que tratavam de cachorros ou 

astrônomos. 

Behavioral Measures 

Com o intuito de medir o comportamento dos participantes, ambos os estudos utilizaram três 

medidas diferentes: (1) número de perguntas respondidas voluntariamente; (2) doação em R$ 

e; (3) assinatura em petição a favor da causa. 

 Ao final do questionário, participantes encontravam a possibilidade de responder ou 

não a perguntas sobre a causa que viram a imagem. As respostas seriam utilizadas apenas para 

gerar conhecimento para ONGs parceiras e não eram parte obrigatória para concluir a 

participação. Dessa forma, responder a 0, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 perguntas indicaria de certa 
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forma o tempo que a pessoa estaria disposta a oferecer para a causa, seja em trabalho 

voluntário ou qualquer tipo de ajuda. 

 Doação em R$, naturalmente, visava medir as intenções de doação para as causas, 

simulando uma situação na qual cada participante teria achado cinco notas de dez reais no 

chão e, logo depois, poderia contribuir com a quantia que desejasse (0, 10, 20, 30, 40 ou 50 

reais). 

 Por fim, foi apresentada uma petição cujo apoio também era voluntário a favor de 

medidas governamentais em benefício do problema em questão, ainda que levassem a 

aumentos nos impostos. A ideia por trás de pedir para participantes colocarem suas 

assinaturas era trazer um componente maior de envolvimento do que o anterior, que mediu 

apenas intenções. 

 

4.4 Resultados 

Como descrito anteriormente, foi escolhido um desenho de pesquisa experimental between-

subjects com três condições (MR+C = Morador de Rua e Cachorro; MR = Morador de Rua e 

C=Cachorro) e um grupo de controle (A=Astrônomo).  

 

4.4.1 Randomization Check 

A amostra dos participantes das condições experimentais tem média de idade de 

aproximadamente 36 anos (SD=13 anos), 38% são homens e é predominantemente branca 

(43%) e parda (36%). A renda média 7 dos participantes foi de R$ 3.535 (SD=R$5.322) e a 

maioria dos participantes tem escolaridade até o EM (76,3%). Cerca de 43% dos entrevistados 

participam de atividades religiosas pelo menos uma vez por mês. Os participantes relataram 

um posicionamento político médio de centro (M=5,5; SD=2,7) e 52% preferem viver em uma 

sociedade com liberdade, mas com alguma desordem.  

 A análise dos resultados do randomization check indicam que os grupos experimentais 

são similares nas variáveis demográficas coletadas. A diferença padronizada entre o grupo de 

controle e as três outras condições experimentais foi utilizada para avaliar se os grupos são 

similares. Diferenças padronizadas até 0,20 desvio padrão foram consideradas como 

aceitáveis (Austin, 2009). De todas as comparações realizadas entre controle e tratados (três 

últimas colunas da Tabela 02), 19 delas estão até 0,1 desvio padrão, que corresponde a 7,7% 

de não sobreposição das distribuições comparadas; e 17 estão até 0,2 desvio padrão, que 

																																																													
7 A renda foi coletada por faixas. Atribui-se o ponto central de cada faixa como a renda em R$ dos participantes. 
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corresponde a 14,8% de não sobreposição das distribuições comparadas. Estes resultados 

atestam a similaridade dos grupos experimentais nas variáveis analisadas.  

 

Tabela 02 – Randomization Check. Estatística descritiva e diferenças padronizadas. 

Variáveis 
A MR C MR+C Diferenças padronizadas 

Média ou 
n 

DP ou 
% 

Média ou 
n 

DP ou 
% 

Média ou 
n 

DP ou 
% 

Média ou 
n 

DP ou 
% 

A vs 
MR 

A vs 
C 

A vs 
MR+C 

Idade (Média em anos) 35,6 12,8 37,8 13,2 37,0 13,3 34,9 13,0 -0,17 -0,11 0,05 
Sexo (%) 

Feminino 98 60 93 56 102 64 112 65 0,08 0,08 0,10 
Masculino 65 40 73 44 57 36 60 35 

Cor branca (%) 
Não 84 52 99 60 89 56 102 59 0,16 0,09 0,16 
Sim 79 48 67 40 70 44 70 41 

Cor parda (%) 
Não 102 63 112 67 105 66 100 58 0,10 0,07 0,09 
Sim 61 37 54 33 54 34 72 42 

Cor preta (%) 
Não 147 90 140 84 146 92 153 89 0,18 0,06 0,04 
Sim 16 10 26 16 13 8 19 11 

Renda (Média em R$) 3.363 4.036 4.062 6.752 3.097 3.662 3.597 6.073 -0,13 0,07 -0,05 
Escolaridade - Até EM (%)    

Não 49 30 41 25 43 27 41 24 0,12 0,07 0,14 
Sim 114 70 125 75 116 73 131 76 

Escolaridade - Superior (%) 
Não 125 77 135 81 124 78 137 80 0,11 0,03 0,07 
Sim 38 23 31 19 35 22 35 20 

Escolaridade - Graduação (%) 
Não 152 93 156 94 151 95 166 97 0,03 0,07 0,15 
Sim 11 7 10 6 8 5 6 3 

Religião - pelo menos uma vez por mês 
(%)            

Não 98 60 89 54 87 55 101 59 0,13 0,11 0,03 
Sim 65 40 77 46 72 45 71 41 

Posição política (Média - 0 
=Esquerda;10=Direita) 

5,7 2,6 5,7 2,6 5,2 2,8 5,3 2,7 0,01 0,17 0,13 

Você prefere viver em sociedade (%): 
       Organizada com algumas liberdades 

limitadas 
75 46 71 43 84 53 81 47 0,07 0,14 0,02 

       Com liberdade e alguma    desordem 88 54 95 57 75 47 91 53 

 

4.4.2 Outcome Variables 

Empatia. A empatia foi mensurada por meios unifatorias, seguindo a recomendação de 

estudos anteriores que encontraram dois fatores na escala (Jolliffe e Farrington, 2006):  

empatia afetiva (α=0,70) e empatia cognitiva (α=0,68). 8  Os escores fatoriais (variáveis 

padronizadas) foram utilizados como variáveis dependentes na ANOVA. Os resultados 

revelaram que a manipulação não afetou a empatia cognitiva dos participantes, 

F(3,656)=0,19, p=0,90, 0,00. Por outro lado, há evidências de efeito significante para na 

variável empatia afetiva, F(3,656)=2,80, p=0,03, 0,02 . As comparações múltiplas 

revelaram que a condição do morador de rua com o animal doméstico (

0,144	 ; 1,01	 ) foi a única que apresentou significância estatística quando 

comparada ao grupo de controle ( 0,15	 ; 1,06	 ); t=2,72, p<0,05, d=0,29. 

 

 

																																																													
8 Seis indicadores foram excluídos, três de cada escala. Correlação entre empatia afetiva e cognitiva = 0,44. 
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Tabela 03 – DV. Empatia Afetiva. Comparações Múltiplas de Bonferroni. 

Condições Contraste Erro-padrão 
Bonferroni Bonferroni 

t valor-p IC de 95% 
MR vs A 0,096 0,110 0,870 1,000 -0,195 0,386 
C vs A 0,208 0,111 1,870 0,372 -0,086 0,501 
MR+C vs A 0,296 0,109 2,720 0,041 0,008 0,584 
C vs MR 0,112 0,111 1,010 1,000 -0,181 0,404 
MR+C vs MR 0,200 0,108 1,850 0,391 -0,087 0,487 
MR+C vs C 0,088 0,110 0,800 1,000 -0,202 0,378 
	

Figura 16 – DV. Empatia Afetiva. Média e IC por Condição Experimental.  

	

	

Atitudes. As atitudes dos participantes com a situação em que foram expostos foi mensurada 

por meio de análise fatorial exploratória, seguindo a recomendação de estudos anteriores 

(Batson et al.,1997; Herrera et. al, 2018). Após a exclusão de dois indicadores, o escore 

fatorial foi extraído e utilizado como variável dependente (α=0,80). Os resultados revelaram 

que a manipulação afetou as atitudes com as causas analisadas pelos participantes, 

F(3,656)=20,51, p<0,001, 0,08. Conforme veremos na próxima seção, os resultados 

encontrados para as atitudes são semelhantes aos encontrados para as behavioral measures 

doações (R$) e número de perguntas respondidas, com as três condições experimentais 

diferentes do grupo de controle (valores-p<0,05), mas sem apresentar médias diferentes entre 

as condições MR+C, MR e C (valores-p>0,05). 
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Tabela 04 – DV. Atitudes. Comparações Múltiplas de Bonferroni. 

Condições Contraste Erro-padrão 
Bonferroni Bonferroni 

t valor-p IC de 95% 
MR vs A 0,62 0,11 5,91 0,00 0,35 0,90 
C vs A 0,76 0,11 7,09 0,00 0,47 1,04 
MR+C vs A 0,62 0,10 5,95 0,00 0,35 0,90 
C vs MR 0,13 0,11 1,25 1,00 -0,15 0,41 
MR+C vs MR 0,00 0,10 -0,01 1,00 -0,28 0,27 
MR+C vs C -0,13 0,11 -1,27 1,00 -0,41 0,14 
	

Figura 17 – DV. Atitudes. Média e IC por Condição Experimental. 

	

	

IOS. Os resultados revelaram que existe diferença entre os grupos experimentais em termos 

de IOS dos participantes, F(3,656)=59,8, p<0,001, 0,21. A inclusão desta variável no 

estudo visava avaliar se a presença do cachorro no mesmo panfleto aumentava o grau de 

proximidade dos participantes com pessoas em situação de rua. Esta expectativa não se 

mostrou verdadeira, uma vez que a condição MR+C ( 3,38	 ;

1,99	 ) apresentou média igual à condição cuja foto aparecia somente o morador de rua 

( 3,30	 ; 1,82	 ); t=0,44, p>0,05, d=0,04. Adicionalmente, as 

pessoas apresentam maior proximidade com os animais quando comparados aos moradores de 

rua, como o esperado e discutido anteriormente.  
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Tabela 05 – DV. IOS. Comparações Múltiplas de Bonferroni. 

Condições Contraste Erro-padrão 
Bonferroni Bonferroni 

t valor-p IC de 95% 
MR vs A 0,70 0,20 3,44 0,00 0,16 1,24 
C vs A 2,64 0,21 12,81 0,00 2,09 3,18 
MR+C vs A 0,79 0,20 3,90 0,00 0,25 1,32 
C vs MR 1,94 0,20 9,45 0,00 1,40 2,48 
MR+C vs MR 0,09 0,20 0,44 1,00 -0,44 0,62 
MR+C vs C -1,85 0,20 -9,10 0,00 -2,39 -1,31 
	

Figura 18 – DV. IOS. Média e IC por Condição Experimental. 

	

 

Desumanização. Assim como ocorreu com a variável IOS, o interesse recai sobre a 

comparação entre as condições MR+C e MR. Conforme o esperado, a condição que 

apresentou menor nível de evolução foi a que mostrou um cachorro ( 67	 ;

24	 ) e a maior foi a condição de controle ( 77	 ; 22	 ), t=-

3,50, p<0,001, d=0,42. Nenhuma outra comparação se mostrou significante, o que indica que 

as condições MR+C, C e MR têm médias iguais estatisticamente. Logo, a inclusão do 

cachorro no panfleto não se alterou a percepção de evolução dos moradores de rua.  

 

Tabela 06 – DV. Desumanização. Comparações Múltiplas de Bonferroni. 
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Condições Contraste Erro-padrão 
Bonferroni Bonferroni 

t valor-p IC de 95% 
MR vs A -5,01 2,78 -1,80 0,44 -12,38 2,36 
C vs A -9,85 2,81 -3,50 0,00 -17,30 -2,40 
MR+C vs A -3,31 2,76 -1,20 1,00 -10,61 3,99 
C vs MR -4,84 2,80 -1,73 0,51 -12,26 2,57 
MR+C vs MR 1,70 2,75 0,62 1,00 -5,57 8,97 
MR+C vs C 6,54 2,78 2,35 0,11 -0,81 13,89 

 

Figura 19 – DV. Desumanização. Média e IC por Condição Experimental. 

 

 

4.4.3 Behavioral Measures 

Número de perguntas respondidas. Um modelo de regressão de Poisson foi estimado para 

analisar a variável número de perguntas respondidas pelos participantes. Os resultados 

encontrados são similares aos da variável doações em R$, com todas as condições 

experimentais apresentando diferenças significantes em comparação ao grupo de controle 

(valores-p <0,001). Os participantes que analisaram a foto do morador de rua apresentaram 

maior predisposição (23% a mais) para responder às perguntas quando comparados ao grupo 

de controle ( 1,23; 5,41; 0,001 . Contudo, os resultados demonstram que não 

há diferenças significantes entre as condições C vs MR, MR+C vs MR e MR+C vs C devido a 

sobreposição dos intervalos de confiança do número de perguntas respondidas (Figura 20).   
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Tabela 07 – DV. Número de Perguntas. Regressão de Poisson. 

Condições 
Taxa de 

incidência (IRR) 
Erro-padrão z P>z IC de 95% 

MR 1,23 0,05 5,41 0,00 1,14 1,32 
C 1,20 0,05 4,81 0,00 1,12 1,30 
MR+C 1,15 0,04 3,74 0,00 1,07 1,24 
Constante 7,71 0,22 72,37 0,00 7,29 8,14 

Nota. Log likelihood = -2143,34; LR (3)=35,13; Pseudo R2=0,8%. 

 

Figura 20 – DV. Número de Perguntas. Média e IC por Condição Experimental. 

 

 

Doações em R$. Os resultados revelam um efeito principal significante estatisticamente da 

manipulação, F(3,656)=8,34, p<0,001, 0,03. Os participantes doaram mais em todas as 

condições experimentais quando comparados ao grupo de controle (Astrônomo = A). De fato, 

a inclusão de um animal doméstico na foto do morador de rua ( $	31,65;

$	16,7 ) apresentou a maior diferença quando comparado ao grupo de controle (

$	23,2; $	16,2); t=4,66, p<0,001, d=0,52. Apresentar somente a foto do morador de 

rua ( $	30,36; $	17,0) apresentou a segunda maior diferença em relação ao 

controle; t=3,93, p<0,001, d=0,38. Estes resultados evidenciam que o prosocial behavior foi 

maior nas condições que apresentaram um morador de rua; porém, não houve diferença 

quando comparadas as condições MR+C e MR; (t=0,70, p>0,05, d=0,12), o que leva a rejeitar 
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a H1 proposta no estudo. A H2 também não teve suporte, uma vez que não há diferenças 

significantes entre as condições C vs MR, MR+C vs MR e MR+C vs C (ps>0,05). 

   

Tabela 08 – DV. Doação em R$. Comparações múltiplas de Bonferroni. 

Condições Contraste Erro-padrão 
Bonferroni Bonferroni 

t valor-p IC de 95% 
MR vs A 7,17 1,83 3,93 0,00 2,34 12,00 
C vs A 5,43 1,85 2,94 0,02 0,54 10,31 
MR+C vs A 8,44 1,81 4,66 0,00 3,65 13,23 
C vs MR -1,75 1,84 -0,95 1,00 -6,61 3,12 
MR+C vs MR 1,27 1,80 0,70 1,00 -3,50 6,03 
MR+C vs C 3,01 1,82 1,65 0,59 -1,81 7,83 

 

Figura 21 – DV. Doações em R$. Média e IC por Condição Experimental. 

 

 

Assinatura de Petição. Um modelo de regressão logística foi estimado avaliar a 

probabilidade de um participante assinar uma petição solicitando mais investimento para a 

causa. Diferentemente das outras duas DVs analisadas até o momento, não há evidências de 

que as condições experimentais alteraram a probabilidade dos participantes assinarem a 

petição para solicitar mais investimentos para a causa em relação ao grupo de controle 

(valores-p > 0,05). 

Tabela 09 – DV. Assinatura de Petição. Regressão Logística. 
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Condições B Erro-padrão z P>z IC de 95% 

MR 0,09 0,25 0,35 0,73 -0,40 0,57

C 0,36 0,26 1,40 0,16 -0,14 0,87

MR+C 0,46 0,26 1,80 0,07 -0,04 0,96

Constante 0,90 0,17 5,22 0,00 0,56 1,24

Nota. Log likelihood = -365,60; LR (3)=4,41; Pseudo R2=0,6%.

 

Figura 22 – DV. Assinatura. Média e IC por Condição Experimental. 
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5 ESTUDO 2 

Este capítulo descreve o método científico empregado no segundo estudo desta pesquisa, bem 

como as escalas utilizadas e seus resultados, relacionando-os, por fim, com os achados do 

estudo 1. 

Relembrando as hipóteses do segundo experimento: 

 

 Hipótese 3: A primeira hipótese do estudo 1 será confirmada também em exposições à 

métodos imersivos de tomada de perspectiva. Ou seja: indivíduos apresentarão 

maiores níveis de prosocial behavior quando a causa situação de rua for apresentada 

juntamente com um cachorro. 

 

 Hipótese 4: A tomada de perspectiva via imersão em vídeos 360º em óculos de 

realidade virtual gerará mais prosocial behavior do que folhetos tradicionais de 

captação de recursos. Isto é, quanto mais imersivo for o método, melhores serão os 

resultados. 

 

5.1 Procedimento  

O objetivo do segundo estudo é abrir portas para novas formas de estimular empatia e 

comportamentos socialmente benéficos a partir de recursos tecnológicos, possivelmente mais 

impactantes do que métodos tradicionais. Ademais, ele poderia ser capaz de testar novamente 

a primeira hipótese do estudo 1.  

Participantes foram transportados para vivenciar a situação de rua em ambientes de 

imersão virtual, sendo aleatoriamente divididos em duas condições: uma com um cachorro ao 

lado, como se, além de morador de rua, fosse dono do animal de estimação. Para tanto, foi 

escolhido um desenho semelhante ao primeiro, experimental between-subjects, nesse caso 

com duas condições e conduzido no campo. 

 

5.2 Manipulação 

 Na tabela abaixo, ambas as condições, aleatoriamente selecionadas, estão descritas 

juntamente ao tamanho das amostras coletadas: 
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Tabela 10 – Condições Estudo 2  

Condição  Vídeo 360º + VR  Amostra 

1  Morador de Rua  n=26 

2  Morador de Rua com Cachorro  n=26 

                               Elaborado pelo autor. 
 

O material foi produzido em parceria com a Away Mídia, empresa especializada na 

produção de conteúdo para mídias imersivas, sediada em Recife-PE, que disponibilizou seu 

conhecimento, recursos humanos e tecnológicos para a criação dos vídeos utilizados no 

experimento. Os vídeos foram gravados com a câmera Samsumg Gear 2017 de gravações 

360º e editados no programa Adobe Premiere.. 

O ambiente da Praça de Boa Viagem, no Recife, foi selecionado porque praças, além 

serem ambientes comuns de estadia de pessoas em situação de rua, proporcionam uma visão 

de 360º mais amplas do que ruas normais, que costumam ter muros ou grades de prédios nas 

costas. 

 

Figura 23 – Recorte do Ambiente 360º (Cachorro) 

 

 

Foto: Away Mídia. 
 

Figura 24 – Recorte do Ambiente 360º (Esmola) 
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Foto: Away Mídia. 
 

Figura 25 – Making Of 

 
Foto: Away Mídia. 
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Figura 26 – Câmera Samsung Gear 360 (2017) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Samsumg 
 

O experimento foi aplicado no campo pelo autor, acompanhado de um óculos de 

realidade virtual (Samsumg Gear VR), um celular compatível a ele (Samsung S7), um 

headphone, para o participante conseguir ouvir apenas o som do vídeo, e um tablet. 

Para este primeiro teste, os participantes foram encontrados em ambientes 

universitários da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Deles, 23 participaram da pesquisa no 

campus da Praia Vermelha da UFRJ, universidade pública localizada em Botafogo; 20, no 

campus da PUC-Rio, universidade particular localizada na gávea; e 9, na FGV-Rio, faculdade 

particular situada em Botafogo. 

Participantes iniciavam a pesquisa aceitando os termos de participação no tablet, que 

os direcionava para uma das condições (sem que soubessem da existência de uma alternativa). 

Então, recebiam orientações do pesquisador e assistiam ao vídeo específico de sua condição 

durante um minuto, sempre sentados. A sensação é muito mais intensa quando o participante 

se posiciona na mesma perspectiva em que o vídeo foi gravado. Após a experiência, o tablete 

era retornado à pessoa, para que pudesse responder ao resto do questionário. 

Os dados foram coletados entre os dias 11 e 17 de abril de 2019 e analisados por meio 

do software Stata 14. 
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Figura 27 – Equipamento Utilizado no Estudo 2 

 

Equipamento: (1) Samsung Gear VR; (2) Celular Samsung S7; (3) Headphones; e (4) Tablet. 
Foto: autor. 

 

O questionário completo, idêntico para as duas condições está detalhado no apêndice 

C e o flow utilizado descrito na figura abaixo. A dinâmica do questionário e as perguntas 

endereçadas foram exatamente iguais àquelas dispostas no estudo 1. 

Figura 28 – Survey Flow Estudo 2 

 

    

 Elaborado pelo autor. 
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5.3 Outcome Variables e Behavioral Measures 

O estudo 2 utilizou as mesmas outcome variables e behavioral measures do estudo 1. Todas 

as escalas encontram-se nos apêndices B e C.  

 

5.4 Resultados 

Conforme descrito anteriormente, foi escolhido um desenho experimental between-subjects 

com duas condições (MR+C = Morador de Rua e Cachorro; e M = Morador de Rua). As 

mesmas análises utilizadas no Estudo 1 serão reproduzidas nesta seção.  

5.4.1 Randomization Check 

A amostra dos participantes das condições experimentais tem média de idade de 

aproximadamente 26 anos (SD=6,9 anos), 58% de homens e é predominantemente branca 

(50%) e parda (31%). A renda média 9 dos participantes foi de R$ 11.077 (SD=R$8.677) e a 

maioria dos participantes tem escolaridade até o Ensino Superior (81%). Cerca de 23% dos 

entrevistados participam de atividades religiosas pelo menos uma vez por mês. Os 

participantes relataram ter posicionamento político médio de centro (M=4,6; SD=2,2) e 65% 

preferem viver em uma sociedade organizada, ainda que com algumas liberdades limitadas.  

 O randomization check indica que os grupos experimentais são similares nas variáveis 

coletadas. Apesar de três variáveis (renda, escolaridade e preferência política) apresentarem 

diferenças padronizadas acima de 0,2, elas estão muito próximas do limite superior e são 

satisfatórias em um contexto de amostra pequena (n=52). 

 Tabela 11 – Randomization Check. Estatística descritiva e diferenças padronizadas. 

Randomization Check. Estatística descritiva e diferenças padronizadas.  
Variáveis 

MR MR+C Diferenças padronizadas 
Média ou n DP ou % Média ou n DP ou % MR vc MR+C 

Idade (Média em anos) 26,1 6,9 24,8 6,3 0,20
Sexo (%)   

Feminino 11 42 11 42 0,00
Masculino 15 58 15 58 

Cor branca (%)   
Não 13 50 14 54 0,08
Sim 13 50 12 46 

Cor parda (%)   
Não 18 69 17 65 0,08
Sim 8 31 9 35 

Cor preta (%)   
Não 22 85 22 85 0,00
Sim 4 15 4 15 

Renda (Média em R$) 11.077 8.677 14.423 12.977 -0,30
Escolaridade - Até EM (%)   

Não 23 88 21 81 0,21
Sim 3 12 5 19 

Escolaridade - Superior (%)   

																																																													
9 A renda foi coletada por faixas. Atribui-se o ponto central de cada faixa como a renda em R$ dos participantes. 
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Não 5 19 7 27 0,18
Sim 21 81 19 73 

Escolaridade - Graduação (%)   
Não 24 92 24 92 0,00
Sim 2 8 2 8 

Religião - pelo menos uma vez por mês (%)   
Não 20 77 22 85 0,20
Sim 6 23 4 15 

Posição política (Média - 0 =Esquerda;10=Direita) 4,6 2,2 4,7 2,3 -0,03
Você prefere viver em sociedade (%):   
       Organizada com algumas liberdades limitadas 17 65 13 50 0,32

 

 

5.4.2 Outcome Variables 

Empatia, Atitudes, IOS e Desumanização. Não há evidências de diferenças em termos de 

empatia entre os grupos analisados, tanto empatia afetiva (t(50)=0,016, p=0,983, d=0,004) 

quanto cognitiva (t(50)=0,467, p=0,467, d=0,203). Diferentemente do que ocorreu no Estudo 

1, em que a as médias de atitude com a causa do morador de rua foram praticamente iguais 

nas condições MR+C e MR, as evidências amostrais indicam que há um incremento nas 

atitudes positivas para com a causa morador de rua quando ela se apresenta com o cachorro 

( 0,127	 ; 0,883	  vs 0,127	 ; 1,107), porém esse não 

apresentou significância estatística, t(50)=0,916, p=0,181, d=0,254. Consistentemente com os 

resultados do Estudo 1, a sensação de proximidade e contato que participantes tem com o 

morador de rua (IOS) não incrementa com a inclusão de um animal na experiência de VR 

(t(50)=0,170, p=0,865, d=0,047). Por fim, o nível de evolução atribuído pelos participantes 

aos moradores de rua nas duas condições foi igual ( 85,57	 ;

4,838	 	 	 84,61	 ; 4,615 ,  t(50)=0,1438 p=0,886, d=0,039). 

Estes resultados foram consistentes com os encontrados no Estudo 1; ou seja, a inclusão do 

animal não incrementou o prosocial behavior para as variáveis analisadas.  

5.4.3 Behavioral Measures 

Número de Perguntas, Doação em R$ e Assinatura de Petição. O resultado encontrado 

para a variável Número de perguntas, estimado por meio da regressão de Poisson, foi 

consistente com resultado anterior. Os participantes do grupo MR+C teve maior predisposição 

para responder às questões ( 1,21; 2,14; 0,032 . Os participantes do grupo 

MR+C responderam 21% a mais de questões ( 10,5	 	 	

	8,7	 . Para avaliar os resultados para a variável Doações em R$, o teste t para 

comparação de médias de dois grupos independentes foi estimado. Os participantes que 

vivenciaram a experiência de realidade virtual acompanhados pelo cachorro doaram mais 

recursos para a causa ( $	38,8; $13,3 	em comparação aos que tiveram a 
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experiência virtual como morador de rua sem o animal $33,0	 ;

$13,8; t(50)=1,53, p=0,065, d=0,42. Por fim, apesar da probabilidade do grupo MR+C para 

assinar uma petição sobre a causa ser maior na amostra ( 80,7%	 	 65,3% , 

esta diferença de proporções não apresentou significância estatística ( 2,22;

1,24; 0,216 . Diante dos resultados, ao contrário do resultado do Estudo 1 (igualdade 

entre as condições MR+C e MR), a inclusão do cachorro no ambiente de VR incrementou o 

prosocial behavior quando comparado a condição MR. 

5.5 Comparação entre Estudos 1 e 2 

Folheto vs. Realidade Virtual (VR). Com o intuito de avaliar os efeitos do modo de 

interação dos participantes com a causa do morador de rua (folheto x realidade virtual) no 

prosocial behavior, testes t de comparação de médias para amostras independentes foram 

estimados e realizados testes de diferenças de proporções. Os resultados encontrados no 

Estudo 1 e Estudo 2 para os grupos MR+C e MR foram comparados com o objetivo de avaliar 

se uma experiência considerada visceral (realidade virtual) têm efeitos maiores no prosocial 

behavior. Na condição MR+C os testes apresentaram significância estatística para três 

variáveis. A experiência com a realidade virtual gerou mais doações em R$ se comparado a 

apresentação do folhet ( 	 $	38,84; $	13,3 vs 	 $	31,62;

$	16,67), t(190)=-2,107, p=0,036). Resultado semelhante foi encontrado para a variável 

número de perguntas respondidas. No ambiente de realidade virtual os participantes se 

dispuseram a doar seu tempo para responder praticamente duas perguntas a mais ( 	

10,5	  vs 	 8,8	 ), t(190)=-2,649, p=0,011). A percepção de 

evolução do morador de rua incrementou significativamente quando comparado ao panfleto 

em ambas as condições MR+C ( 	 73,4	 	 	 	 85,5	 , 

t(190)=-2,116, p=0,035) e MR ( 	 72,1	 	 	 	 84,6	 , 

t(190)=-2,220, p=0,028).   

 

 

 

 

Tabela 12 – Comparação Folheto vs Realidade Virtual 
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Variável Grupo Estudo n Média Erro-padrão Desvio padrão t p 

Doações R$ 
MR 

Estudo 1 166 30,36 1,32 17,05 -0,771 0,442
Estudo 2 26 33,07 2,71 13,80 

MR+C 
Estudo 1 172 31,62 1,27 16,67 -2,107 0,036
Estudo 2 26 38,84 2,62 13,36 

Doações  
(número de 
perguntas) 

MR 
Estudo 1 166 9,46 0,30 3,90 0,952 0,342
Estudo 2 26 8,69 0,63 3,20 

MR+C* 
Estudo 1 172 8,88 0,32 4,15 -2,649 0,011
Estudo 2 26 10,54 0,54 2,75 

Doações assinatura 
(proporção) 

MR 
Estudo 1 166 0,73 0,03 - Z=0,7898 0,430
Estudo 2 26 0,65 0,09 - 

MR+C 
Estudo 1 172 0,80 0,03 - Z=-0,1326 0,895
Estudo 2 26 0,81 0,08 - 

Empatia afetiva 
(SD) 

MR 
Estudo 1 166 -0,06 0,08 0,97 -0,275 0,784
Estudo 2 26 0,00 0,22 1,13 

MR+C 
Estudo 1 172 0,14 0,08 1,01 0,701 0,484
Estudo 2 26 0,00 0,17 0,87 

Empatia cognitiva 
(SD) 

MR 
Estudo 1 166 0,00 0,08 1,00 0,495 0,621
Estudo 2 26 -0,10 0,21 1,10 

MR+C 
Estudo 1 172 0,04 0,08 1,00 -0,298 0,766
Estudo 2 26 0,10 0,18 0,90 

IOS  
(0 a 7) 

MR 
Estudo 1 166 3,30 0,14 1,82 -0,322 0,748
Estudo 2 26 3,42 0,32 1,63 

MR+C 
Estudo 1 172 3,39 0,15 1,99 -0,269 0,788
Estudo 2 26 3,50 0,32 1,63 

Dehumanization (0 a 
100) 

MR 
Estudo 1 166 72,14 2,12 27,30 -2,2041 0,028
Estudo 2 26 84,62 4,62 23,53 

MR+C 
Estudo 1 172 73,84 2,03 26,60 -2,1162 0,035
Estudo 2 26 85,58 4,84 24,67 

Nota. *teste t presumindo variâncias diferentes. Todos os outros testes presumiram variâncias iguais com base no teste F  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dois experimentos foram consistentes em seus resultados, evidenciando que a inclusão de 

cães não fez diferença na maior parte das atitudes dos participantes. No momento em que se 

introduz a tomada de perspectiva via realidade virtual, contudo, a população passa a contribuir 

mais financeiramente,  a dedicar mais tempo à causa e a entender moradores de rua como 

seres mais evoluídos. Comparando ambas as condições de imersão virtual, observou-se 

também que maior valor foi doado quando o cachorro esteve presente.  

Dessa forma, pode-se afirmar que a hipótese 3 foi confirmada: VR gera mais prosocial 

behavior; e a hipótese 4 foi parcialmente confirmada: o cachorro, quando na condição de 

imersão virtual, provocou o aumento de uma em três variáveis de comportamento. Tais 

resultados estão alinhados com o fato de que a experiência visceral mexe com os dois grupos 

de mecanismos cognitivos discutidos. 

Dada a magnitude do problema em termos globais e a conclusão de que métodos 

imersivos de tomada de perspectiva são mais eficientes para gerar atitudes benéficas 

socialmente, o presente trabalho pode estimular ONGs, agentes governamentais e cidadãos 

em geral a promoverem campanhas de arrecadação de recursos e/ou conscientização baseadas 

em realidade virtual. Esse tipo de iniciativa já foi realizada para benefício da população em 

situação de rua dos Estados Unidos pelo movimento Seeking Shelter, na Carolina do Norte. 

O fato de o elemento cachorro não ter feito diferença em termos de atitudes dos 

participantes na maior parte dos casos talvez seja explicado pelo fato de o desenho de 

pesquisa obrigar os participantes a prestarem atenção na causa. Todos deveriam examinar o 

folheto ou vivenciar a experiência de VR. É possível, no entanto, que o efeito do animal 

ocorra em um contexto diferente, quando pessoas ainda não foram estimuladas a olhar para o 

problema ou a se engajar em atitudes benéficas a ele.  

Portanto, novas pesquisas, que examinem momentos anteriores do processo de ajuda 

podem ser exploradas para suprir essa limitação. Isto é, que avaliem a propensão de pessoas a 

se conectarem com a causa sem que sejam convidadas para tal. Pode ser que animais 

despertem o olhar da sociedade para quem está na rua e, portanto, os ajudem em consequência 

disso. 
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Os efeitos semelhantes das manipulações com cachorros e moradores de rua, 

acompanhados ou não de animais, apesar de refutarem as hipóteses 1 e 2, mostram que a 

sociedade se comporta da mesma forma frente à animais e uma parcela de seres humanos. Ou 

seja, cidadãos brasileiros não diferenciam, em termos de atitudes, cães abandonados e um 

problema que envolve mais de 100 mil habitantes do país. Talvez o grupo de pessoas em 

situação de rua continue sendo considerado como “o pior dos piores” (Cuddy, Fiske, e Glick, 

2007). 

 A compreensão de evolução da espécie também merece destaque. Na medida em que, 

em uma linha de ascendência do gênero homo que culminava na espécie sapiens, a população 

demonstrou considerar moradores de rua no mesmo nível de evolução de cães; ambos abaixo 

de astrônomos. Por si só, tal resultado fala bastante sobre como a sociedade enxerga a 

população em situação como um outgroup, discriminando-o consequentemente. Conforme 

discutido na introdução, pessoas em situação de rua não são percebidas como totalmente 

humanas em termos evolutivos (Harris & Fiske, 2006). 

 Entre outras limitações do estudo, estão o fato de o pedido de doação envolver apenas 

intenções e não desembolsos reais; de o ambiente de imersão virtual durar apenas 1 minuto e 

não possibilitar interações dos participantes com a realidade virtual; da amostra relativamente 

pequena do segundo estudo; e da medição de resultados se limitar a respostas imediatamente 

após as experiências, deixando de medir efeitos de médio e longo prazo.  
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APÊNDICE A – Como Distribuir Surveys via Facebook Ads 

 

Durante a elaboração deste estudo, senti muita falta de um manual prático para me orientar na 

distribuição do questionário via Facebook Ads. A plataforma possui alguns inconvenientes e 

conhecer suas complexidades operacionais de antemão teria me economizado tempo, dinheiro 

e preocupação. Por isso, considero a inclusão deste passo-a-passo na dissertação uma 

contribuição importante para futuras pesquisas.  

Distribuir questionários por meio de anúncios do Facebook vem se tornando prática 

cada vez mais comum entre pesquisadores. A plataforma pode ser extremamente útil na 

medida em que consegue atingir amostras grandes e representativas com muita rapidez e sem 

muitos custos. Por outro lado, requisitos éticos impedem a divulgação para menores de 18 

anos e há cuidados importantes que precisam ser tomados no momento de configurar cada 

anúncio.  

Espero que os pontos de atenção levantados abaixo possam ajudar a guiar 

pesquisadores e que seus resultados sejam de fato rápidos, baratos e representativos. Não 

deixe de ler até o final, o ponto “5” discute o principal inconveniente da plataforma. 

 

1) Premiação 

Incentivos são imprescindíveis. Dificilmente um grande número de pessoas responderá a 

longos questionários se não puderem receber nada em troca. Não é preciso pagar a todos, mas 

sortear um brinde ao final é simples, barato e traz resultados impressionantes.  

Mas que tipo de prêmio? Considere algo fácil de ser entregue e que desperte o 

interesse da maior parte das pessoas, como um vale-compras online de determinado valor. As 

Lojas Americanas entregam em praticamente todo o território nacional e vendem cartões de 

presente de diversos valores. O Grupo Pão de Açúcar, por sua vez, vende cartões que podem 

ser utilizados em qualquer loja física do grupo (Assaí, Casas Bahia, Extra, Pão de Açúcar, 

Ponto Frio, muitos postos de combustível e  drogarias) e online nas Casas Bahia, Extra ou 

Ponto Frio.  

É importante notar que, na montagem do anúncio, há uma seção apenas para 

segmentação do público que irá recebe-lo (veja mais na seção 4). Dessa forma, o prêmio não 

precisa, por exemplo, ser algo de especial interesse do seu público alvo. Se você precisa que 

mulheres respondam ao questionário, é claro que pode conseguir bons resultados sorteando 

itens de grande interesse feminino, mas por que não seguir com algo com maior probabilidade 



105 
	

de agradar a 100% das mulheres (e.g. vale-compras)? A segmentação torna possível enviar 

anúncios apenas para perfis femininos. 

Qual é o valor ideal? Depende dos objetivos finais e do tempo disponível para coletar 

respostas. Com um vale de R$200, e R$30 diários de anúncio no Facebook, uma pesquisa 

recente conseguiu 100 respostas médias por dia, envolvendo um questionário relativamente 

longo (cerca de 15 minutos). Outros casos reportaram resultados um pouco mais lentos, mais 

ainda satisfatórios, com um vale-compras de R$100 reais e R$10-20 diários de anúncio na 

plataforma. Samuels e Zucco (2013) publicaram anúncios que prometiam sortear um iPad 

para aqueles que completassem sua pesquisa. O custo final foi de 1,83 dólares por conclusão 

válida. Os pesquisadores conseguiram obter respostas de 3.286 indivíduos. 

 

Resumindo:  

(1) Faça um sorteio. 

(2) Em geral, é melhor escolher um prêmio “coringa”. 

(3) Deixe para segmentar na hora de montar o anúncio. 

(4) Defina valores de acordo com seus objetivos específicos e prazos. 

 

2) Conexão Entre o Anúncio e os Textos da Survey 

Pessoas costumam desconfiar de anúncios que prometem premiações. Dessa forma, é 

importante pensar em formas de criar confiança desde o momento de elaboração da survey. 

Nos próximos tópicos, abordaremos outros pontos da criação de confiança na pesquisa com 

maiores detalhes. 

Se coloque no lugar de alguém navegando no Facebook depois de jantar. Ela vê o 

anúncio, não confia completamente, mas decide clicar para ver se vale a pena. Se a primeira 

mensagem da survey for impessoal e desconectada do anúncio do Facebook, há grandes 

chances de se perder possíveis participantes. 

O primeiro texto do questionário precisa dar boas-vindas ao participante e mostrar 

claramente que ele foi direcionado para o lugar que o anúncio prometia. Ou seja, algo como 

“Olá, seja bem-vindo(a)! Ao completar esse questionário, você concorrerá a R$200 em 

compras!”. Deixe também seu e-mail disponível para casos de dúvidas e/ou sugestões. 

Além disso, o número de pessoas que começa a responder mas não termina 

costuma ser significativo. Então, colocar uma mensagem no meio do questionário como 
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“obrigado por ter chegado até aqui, mas não deixe de seguir até o final para participar do 

sorteio” pode ser bastante útil.  

Por fim, você provavelmente irá pedir o e-mail do participante na última pergunta. 

Nesse momento, dê a maior quantidade de detalhes possível sobre o prêmio e sorteio: 

explicite a data em que ele ocorrerá, como será a entrega do prêmio, aonde e até quando ele 

poderá usa-lo... Também é importante dizer que o e-mail não tem conexão alguma com as 

respostas, para o participante confiar no anonimato da pesquisa e não desistir de concluí-la.  

O exemplo abaixo dá informações importantes sobre o prêmio mas falha ao não 

incluir informações detalhadas sobre o sorteio em si. Isso gerou muitas mensagens de 

dúvidas, algumas delas desconfiando da veracidade do anúncio. Todas as perguntas foram 

respondidas e um post na página foi feito para minimizar possíveis questionamentos e 

aumentar a confiança.  

 

Figura 29 – Premiação Survey: Informação Incompleta 

 
Elaborado pelo autor. 

 

Resumindo:  

(1) Pense como uma pessoa aleatória se deparando com o anúncio no Facebook. 

(2) Jogue aberto, deixando todas as informações claras. Não basta que as pessoas cliquem 

no link, é preciso que elas respondam a pesquisa até o final. 

(3) Se necessário, tome medidas que minimizem desconfiança e aumentem transparência. 
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3) Página de Business 

Para realizar anúncios no Facebook, é preciso criar/ter uma página de business na rede social. 

Isso é extremamente simples e pode ser feito em poucos cliques. Contudo, uma página em 

branco, sem seguidores, sem fotos, sem postagens anteriores, naturalmente passa menos 

credibilidade. Esse ponto não é crucial, pois também é possível obter bons resultados com 

páginas novas, mas, sem dúvidas, eles não serão maximizados e haverá interação negativa na 

página, com pessoas acusando o sorteio de golpe. 

Quanto mais credibilidade a página do Facebook e a survey passarem, maiores as 

chances de bons resultados e melhor o terreno para futuras pesquisas. Se tiver acesso a uma 

página desenvolvida anteriormente para divulgar pesquisas, use-a. A página de “FGV EBAPE 

Pesquisadores”, por exemplo, está se tornando cada vez mais confiável ao criar posts 

divulgando os resultados de seus sorteios e ao aumentar sua base de seguidores. 

Caso precise criar uma página do zero, preencha-a com fotos, descrições, posts de 

aviso sobre o sorteio e o que mais julgar interessante para aumentar a credibilidade da página.  

Não use uma página que possa criar vieses para a pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa 

divulgada no FB tinha como objetivo entender as reações de indivíduos frente a pessoas em 

situação de rua. Nesse caso, o dono da pesquisa também administrava a página de uma ONG 

que trabalhava com moradores de rua. Ainda que o anúncio fosse anunciado aleatoriamente e 

não para seguidores, o simples nome da página já poderia evidenciar algum interesse por trás 

do questionário. 

 

Figura 30 – Página de Business com Credibilidade 
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Elaborado pelo autor. 

 

Resumindo: 

(1) Se tiver uma página de business neutra para divulgar a pesquisa, use-a. 

(2) Se não tiver, não tem problema, mas preencha-a para trazer mais credibilidade. 

(3) Use a página para trazer transparência ao sorteio. 

(4) Responda a possíveis questionamentos. 

(5) Pense em pesquisas futuras, quanto mais transparente e confiável for a atual, mais 

chances de sucesso a pesquisa seguinte terá.  

 

4) Criação do Anúncio 

 

a. Tipo de Anúncio 

Há algumas formas de criar anúncios no Facebook e diversos tipos dos mesmos. Basicamente, 

você pode criar anúncios de 3 formas: diretamente da página do Facebook Ads, criando um 
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post e impulsionando-o, ou via página principal. A forma mais simples é, sem dúvidas, a 

terceira. 

Clique no nome da sua página e, na coluna esquerda, selecione “Promote”: 

 

Figura 31 – Promovendo Anúncio 1 

 

        Elaborado pelo autor. 
 

Em seguida, selecione o tipo de promoção “Get More Website Visitors”: 

 

Figura 32 – Promovendo Anúncio 2 
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   Elaborado pelo autor. 
 

Você será direcionado para a página de criação do anúncio e, antes de entrar nos 

detalhes da imagem, segmentação e valores, fique atento aos campos URL, Headline, Text e 

Call to Action: 

 

Figura 33 – Promovendo Anúncio 3 

 

       Elaborado pelo autor. 
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No campo URL, coloca-se o endereço da survey; no text, algo que resuma a 

proposta; e, no headline, uma chamada mais alinhada com o call to action (que você pode 

escolher dentre opções dadas pelo Facebook). 

Há inúmeras formas de montar a imagem ou criar textos e headlines que funcionem. O 

mais importante, no entanto, é atrair pessoas sem surpreende-las após clicarem no link. Ou 

seja, expor o benefício mas não deixar de evidenciar o que ela terá que fazer para poder 

recebe-lo. 

 

b. Imagem 

Crie uma arte simples, com poucas palavras, mas que não gere surpresas ao participante 

quando clicar no link. Não adianta colocar uma imagem dizendo “ganhe R$200”, pois, 

ainda que isso atraia cliques, muitos nem começarão a responder a pesquisa e outros 

reagirão com insultos ou reclamações que podem prejudicar o andamento da pesquisa. 

É importante que a comunicação seja verdadeira desde o início. O tamanho máximo da 

imagem é 1200 x 628 (caso não saiba criar uma imagem desse tamanho, é possível salvar seu 

slide do powerpoint em jpeg no tamanho 1200 x 900. Deixe a parte de baixo do slide em 

branco, salve nesse tamanho e corte a parte de baixo ao ajustar no Facebook). 

 

Figura 34 – Imagem do Anúncio 

 

 Elaborado pelo autor. 
 

c. Segmentação 
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A segmentação depende 100% dos objetivos da pesquisa. Contudo, sabe-se que selecionar 

públicos muito abrangentes não costuma trazer os melhores resultados. O Facebook considera 

ela muito ampla quando inclui mais de 100 milhões de pessoas e avisa por meio do 

termômetro exibido na foto abaixo: 

 

Figura 35 – Público  

 
Elaborado pelo autor. 
 

Ela pode ser feita por área, sexo, idade, aspectos demográficos, interesses, grupos que 

participa, tipos de página que curte, entre outros. 

Selecionar a região “Brasil” e intervalo de idade “acima de 18 anos” pode ser 

extremamente abrangente. Uma solução pode ser anunciar em diferentes dias para diferentes 

áreas, ou alterar frequentemente os intervalos de idade, acompanhando as respostas para 

garantir que a amostra siga representando a realidade brasileira. Outra alternativa, dependendo 

do tipo de pesquisa, é selecionar possíveis interesses que ainda sejam representativos mas 

diminuam o intervalo para a região verde do termômetro. Veja um exemplo de seleção a 

seguir: 

 

Figura 36 – Segmentação  

 

  Elaborado pelo autor. 
 

d. Valores 
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Tudo vai depender do tempo disponível para coletar resultados e do tamanho do público que 

se deseja atingir. Obviamente, quanto maior a relação reais por dia, melhor será o resultado.  

Em 5 dias com anúncios de R$ 30 por dia e um vale-compras de R$ 200, a página 

FGV EBAPE Pesquisadores conseguiu atingir 29,2 mil pessoas e 1,6 mil interações (clique na 

foto, cliques no link, curtidas, compartilhamentos...) 

 

Figura 37 – Alcance por Valor Investido 

  
  Elaborado pelo autor. 

 

5) Bloqueio de Conta – Ponto de Atenção 

O Facebook tem um sistema automático de bloqueio de contas para se prevenir de atividades 

suspeitas, hackers, ou qualquer outro tipo de irregularidade. O grande problema se dá porque, 

ao notar atividades não usuais, a plataforma “desativa” a conta de ads, pausa todos os 

anúncios, e pode demorar até 3 dias úteis para responder. Quando isso acontece, o usuário 

precisa “verificar sua conta” respondendo uma série de perguntas e, após isso, o Facebook 

recebe o chamado para tomar as medidas necessárias.  

Relatos mostram casos em que a rede social demorou apenas 2 horas para liberar e 

outros em que respondeu após os 3 dias úteis completos. Isso é especialmente problemático 

quando o prazo para concluir a pesquisa é curto. Não adianta criar outras páginas de business 

nem recorrer à anúncios do Instagram. É tudo interligado. Usar contas de amigos no mesmo 

IP utilizado para criar seus anúncios já bloqueados também não funciona: o Facebook 

desativará a conta de anúncios do seu amigo imediatamente. 

 

Para evitar a desativação de sua conta: 

 

1) Não crie diversos anúncios do mesmo tipo mudando apenas a segmentação 

2) Não crie diversos anúncios do mesmo tipo mudando apenas os valores 

3) Não crie diversos anúncios com tipos de distribuição diferentes (ex: um anúncio 

com “get more websites visitors”, outro com “get more leads”, outro com “boost 

a post”...) 
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Busque criar apenas um anúncio, de preferência do tipo “get more websites visitors” e 

deixe-o trabalhar sozinho. No início, além do tempo que o Facebook leva para aprova-lo, há 

um período inicial em que o anúncio não traz muitos resultados. É importante não mexer em 

nada nesse momento, pois a tendência é que os resultados comecem a aparecer logo depois. 

Qualquer alteração pode provocar a desativação da conta. 

Se desejar, ainda assim, criar anúncios iguais, funcionando no mesmo período, com 

pequenas variações de público ou tipo de distribuição, busque criá-los com um intervalo de 

tempo razoável. Mesmo assim, é bem possível que a conta seja bloqueada, principalmente se 

for feito por alguém que nunca anunciou nada anteriormente. A rede social sempre desconfia 

de atividades não usuais. 

Por fim, apesar de não ter utilizado na presente pesquisa, acredito que anúncios no 

Instagram também possam ser eficientes. Tendo em vista o crescimento da plataforma, a 

velocidade de interação e conversas que tive com especialistas, com certeza um número alto 

de interações será alcançado. No entanto, ainda são necessários mais testes e pesquisas 

aprofundadas para entender o quanto uma amostra obtida pelo Instagram representaria a 

realidade brasileira. 
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APÊNDICE B – Questionário Estudo 1 

 

Survey Flow: 

 

Elaborado pelo autor. 
 

Formulário de Consentimento: 

Olá, seja bem-vindo(a)! Ao completar esse questionário, você concorrerá a R$200 em 
compras! 
  
Este é um estudo sobre campanhas de arrecadação de recursos e levará cerca de 5 minutos 
para ser concluído.  
   
Suas respostas serão analisadas anonimamente e os dados coletados serão usados apenas 
para fins acadêmicos.  
   
Breno Gouvêa (Mestrando/FGV) - gouveabreno@gmail.com  
 

Ao clicar no botão abaixo, você concorda com os termos da pesquisa. 

o Eu concordo com os termos da pesquisa 

 

Condição 1: 
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Para começar, gostaríamos de compartilhar um exemplo de material de captação de recursos 
para MORADORES DE RUA. Por favor, observe a foto e leia a mensagem atentamente. 

 

 

Filler Question: 

 

O que achou? Arraste os itens da lista à esquerda para sabermos sua opinião sobre o folheto! 
Volte à foto e observe atentamente cada aspecto antes de avaliá-lo. 

o Foto 

o Texto 

o Cores em Preto & Branco 

o Posição do Texto 

 

Gostei 

 

Não Gostei 

 

 

Condição 2: 

Para começar, gostaríamos de compartilhar um exemplo de material de captação de recursos 
para CACHORROS. Por favor, observe a foto e leia a mensagem atentamente. 
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Filler Question: 

O que achou? Arraste os itens da lista à esquerda para sabermos sua opinião sobre o folheto! 
Volte à foto e observe atentamente cada aspecto antes de avaliá-lo. 

 

o Foto 

o Texto 

o Cores em Preto & Branco 

o Posição do Texto 

 

Gostei 

 

Não Gostei 

 

 

Condição 3: 

Para começar, gostaríamos de compartilhar um exemplo de material de captação de recursos 
para MORADORES DE RUA. Por favor, observe a foto e leia a mensagem atentamente. 
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Filler Question: 

O que achou? Arraste os itens da lista à esquerda para sabermos sua opinião sobre o folheto! 
Volte à foto e observe atentamente cada aspecto antes de avaliá-lo. 

o Foto 

o Texto 

o Cores em Preto & Branco 

o Posição do Texto 

 

Gostei 

 

Não Gostei 

 

 

Condição 4: 

Para começar, gostaríamos de compartilhar um exemplo de material de captação de recursos 
para ASTRÔNOMOS. Por favor, observe a foto e leia a mensagem atentamente. 
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Filler Question: 

O que achou? Arraste os itens da lista à esquerda para sabermos sua opinião sobre o folheto! 
Volte à foto e observe atentamente cada aspecto antes de avaliá-lo. 

o Foto 

o Texto 

o Cores em Preto & Branco 

o Posição do Texto 

 

Gostei 

 

Não Gostei 

 

 

Outcome Variable 1 - Escala de Empatia (igual para todas as condições): 

Obrigado por nos ajudar com o folheto! Agora, queremos saber um pouco mais sobre como 
você se sente em uma variedade de situações. 

Para cada item, indique o quanto ele te descreve, escolhendo o número apropriado na escala 
exibida: 1, 2, 3, 4 ou 5. Leia atentamente e responda da forma mais honesta possível. Não 
há certo ou errado, então fique à vontade para responder naturalmente. 1 = Não me 
descreve bem; 5 = Descreve-me muito bem 
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 1 = Não me 
descreve 
bem  

2 3 4 5 = 
Descreve-me 
muito bem 

As emoções dos 
meus amigos não 
me afetam muito.  

 

o  o  o  o  o  

Depois de estar com 
um amigo que está 
triste com alguma 
coisa, eu 
geralmente me sinto 
triste.  

 

o  o  o  o  o  

Eu consigo entender 
a felicidade sentida 
por um amigo 
quando ele vai bem 
em alguma 
situação.  

 

o  o  o  o  o  

Eu me sinto 
amedrontado 
quando vejo 
personagens de um 
bom filme de terror.  

 

o  o  o  o  o  

Eu me envolvo com 
os sentimentos de 
outras pessoas 
facilmente.  

 

o  o  o  o  o  

Eu acho difícil 
saber quando meus 
amigos estão com 
medo. 

 

o  o  o  o  o  

Eu não fico triste 
quando vejo outras 
pessoas chorando.  

o  o  o  o  o  
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O sentimento de 
outras pessoas não 
me incomoda em 
nada. 

 

o  o  o  o  o  

Quando alguém está 
se sentindo "para 
baixo", eu 
geralmente consigo 
entender como se 
sentem. 

 

o  o  o  o  o  

Costumo realizar 
tarefas 
normalmente 
mesmo que as 
pessoas ao meu 
redor estejam 
amedrontadas em 
certa situação. 

  

o  o  o  o  o  

Muitas vezes fico 
triste quando vejo 
coisas tristes na TV 
ou em filmes. 

 

o  o  o  o  o  

Eu normalmente 
consigo entender 
como as pessoas 
estão se sentindo 
antes mesmo de me 
dizerem. 

 

o  o  o  o  o  

Ver uma pessoa 
com raiva não afeta 
meus sentimentos.  

 

o  o  o  o  o  

Costumo realizar 
tarefas 
normalmente 
mesmo que as 
pessoas ao meu 

o  o  o  o  o  
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redor estejam muito 
entusiasmadas em 
certa situação. 

  

Eu tenho a 
tendência de sentir 
medo quando estou 
com amigos que 
estão com medo. 

 

o  o  o  o  o  

Eu costumo 
perceber 
rapidamente quando 
um amigo está com 
raiva. 

  

o  o  o  o  o  

Normalmente me 
envolvo com os 
sentimentos dos 
meus amigos. 

 

o  o  o  o  o  

A falta de felicidade 
de um amigo não 
me faz sentir nada. 

 

o  o  o  o  o  

Eu geralmente não 
estou ciente de 
como meus amigos 
estão se sentindo. 

 

o  o  o  o  o  

Eu tenho 
dificuldade para 
descobrir quando 
meus amigos estão 
felizes. 

o  o  o  o  o  

 

Outcome Variable 2.1 (=2.3) – Atitudes em relação a moradores de rua: 

Agora seremos mais específicos. (Por favor, leia atentamente e seja o mais honesto 
possível. Novamente, não há certo ou errado e as respostas são sempre anônimas!) 
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Indique seu posicionamento em relação às questões abaixo! Quanto maior o número 
escolhido, mais você concorda com o ponto levantado. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A maior parte dos 
moradores de rua é 
culpada/responsável 
pela própria 
situação. 

 

o o o o o o o o o

A maior parte dos 
moradores de rua 
poderia ter evitado 
sua ida para tal 
condição. 

  

o o o o o o o o o

Nossa sociedade 
não faz o suficiente 
para ajudar os 
moradores de rua. 

 

o o o o o o o o o

Nossa sociedade 
deveria fazer mais 
para proteger o 
bem-estar dos 
moradores de rua. 

 

o o o o o o o o o

Quanto você se 
importa com a 
condição dos 
moradores de rua? 

 

o o o o o o o o o

Em comparação 
com problemas 
sociais como 
criminalidade, 
educação, drogas, 
AIDS, proteção 
ambiental, entre 
outros, como você 
avaliaria a 

o o o o o o o o o
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importância de 
ajudar moradores 
de rua? 

 

Outcome Variable 2.2 – Atitudes em relação a cachorros: 

Agora seremos mais específicos. (Por favor, leia atentamente e seja o mais honesto 
possível. Novamente, não há certo ou errado e as respostas são sempre anônimas!) 

Indique seu posicionamento em relação às questões abaixo! Quanto maior o número 
escolhido, mais você concorda com o ponto levantado. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A maior parte 
dos ataques de 
cães contra seres 
humanos é culpa 
do próprio 
cachorro. 

  

o o o o o o o o

A maior parte 
dos cães que 
atacam poderia 
ter evitado os 
ataques. 

 

o o o o o o o o

Nossa sociedade 
não faz o 
suficiente para 
ajudar cães 
abandonados. 

 

o o o o o o o o

Nossa sociedade 
deveria fazer 
mais para 
proteger o bem-
estar dos cães 
abandonados. 

 

o o o o o o o o
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Quanto você se 
importa com a 
condição dos 
cães 
abandonados? 

 

o o o o o o o o

Em comparação 
com problemas 
sociais como 
criminalidade, 
educação, 
drogas, AIDS, 
proteção 
ambiental, entre 
outros, como 
você avaliaria a 
importância de 
ajudar cães 
abandonados? 

o o o o o o o o

 

Outcome Variable 2.4 – Atitudes em relação a astrônomos: 

Agora seremos mais específicos. (Por favor, leia atentamente e seja o mais honesto 
possível. Novamente, não há certo ou errado e as respostas são sempre anônimas!) 

Indique seu posicionamento em relação às questões abaixo! Quanto maior o número 
escolhido, mais você concorda com o ponto levantado. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A maior parte dos 
astrônomos é 
culpada/responsável 
pela ausência de 
respostas concretas 
sobre mistérios do 
universo. 

 

o o o o o o o o o

A maior parte dos 
astrônomos poderia 
ser mais eficiente. 

 

o o o o o o o o o
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Nossa sociedade 
não faz o suficiente 
para ajudar o 
trabalho dos 
astrônomos. 

 

o o o o o o o o o

Nossa sociedade 
deveria fazer mais 
para valorizar o 
trabalho dos 
astrônomos. 

 

o o o o o o o o o

Quanto você se 
importa com a 
condição de 
trabalho dos 
astrônomos? 

 

o o o o o o o o o

Em comparação 
com problemas 
sociais como 
criminalidade, 
educação, drogas, 
AIDS, proteção 
ambiental, entre 
outros, como você 
avaliaria a 
importância de 
ajudar astrônomos? 

o o o o o o o o o

 

Outcome Variable 3.1 (=3.3) – IOS Moradores de rua: 

Qual das imagens abaixo melhor corresponde à sua relação com moradores de rua? 
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o  o  o  o  o  o  o  
          A            B           C            D            E            F            G 

 

Outcome Variable 3.2 – IOS Cachorros: 

Qual das imagens abaixo melhor corresponde à sua relação com cachorros? 

 

o  o  o  o  o  o  o  
          A            B           C            D            E            F            G 
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Outcome Variable 3.4 – IOS Astrônomos: 

Qual das imagens abaixo melhor corresponde à sua relação com astrônomos? 

 

o  o  o  o  o  o  o  
          A            B           C            D            E            F            G 

  

Outcome Variable 4.1 (=4.3) – Desumanização Moradores de rua: 

 

Variação em termos de semelhança com a espécie humana: alguns aparentam ser 
altamente evoluídos enquanto outros não parecem diferentes de animais de espécies 
inferiores. Para você, qual seria, em média, o nível de evolução dos moradores de rua? 

 



129 
	

 

	 0	 25	 50 75 100	

 

		
	

 

 

Outcome Variable 4.2 – Desumanização Cachorros: 

 

Variação em termos de semelhança com a espécie humana: alguns aparentam ser 
altamente evoluídos enquanto outros não parecem diferentes de animais de espécies 
inferiores. Para você, qual seria, em média, o nível de evolução dos cachorros? 

 

	 0	 25	 50 75 100	

 

		
	

 

Outcome Variable 4.4 – Desumanização Astrônomos: 
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Variação em termos de semelhança com a espécie humana: alguns aparentam ser 
altamente evoluídos enquanto outros não parecem diferentes de animais de espécies 
inferiores. Para você, qual seria, em média, o nível de evolução dos astrônomos? 

	 0	 25	 50 75 100	

 

		
	

 

Behavioral Measure 1.1 (=1.3) – Tempo Moradores de rua: 

Se interessou pelo tema? Então segue um pouco mais com a gente!    
    
Caso contrário, aperte o botão vermelho no final da página para seguir.  
   
Conforme mencionado, temos parcerias com ONGs e elas nos pediram para coletar alguns 
outros dados. Como isso não faz mais parte da nossa pesquisa, você decide se e 
quantas perguntas você estaria disposto a responder. 
  
Ao todo são mais 12 perguntas sobre moradores de rua. Não há resposta certa ou errada, 
queremos apenas saber um pouco sobre a sua percepção.  
  
Por favor, indique abaixo quantas perguntas gostaria de responder:  

 

 0 
perguntas 

2 4 6 8 10 12 
perguntas 

Sobre 
moradores 
de rua, 
posso/tenho 
tempo para 
responder: 

o  o  o  o  o  o  o  
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Possíveis perguntas (likert 1- concordo totalmente a 5 – discordo totalmente): 

1. Doar dinheiro diretamente à pessoas em situação de rua traz benefícios à elas. 

2. Todo mundo que está na rua tem problemas de saúde mental ou dependência química. 

3. A existência de pessoas em situação de rua no Brasil é um problema significativo. 

4. Conseguindo emprego para todos, resolve-se a questão. 

5. Há solução para superar a existência de pessoas em situação de rua. 

6. Fornecer abrigos públicos compartilhados é uma boa medida governamental. 

7. Moradias individualizadas garantidas pelo governo são a solução. 

8. Parcela significativa das pessoas em situação de rua está ali por vontade própria. 

9. Se eu pago IPTU para morar, é injusto que uma pessoa viva na mesma rua que eu sem 
pagar nada. 

10. Uma vez nas ruas, pessoas tendem a utilizar serviços hospitalares com maior 
frequência.  

11. A soma de todos os gastos públicos por pessoa em situação de rua é maior do que o 
preço de alugar de um imóvel. 

12. Existem mais de 100 mil pessoas em situação de rua no Brasil. 

 

Behavioral Measure 1.2 – Tempo Cachorros 

Se interessou pelo tema? Então segue um pouco mais com a gente!    
    
Caso contrário, aperte o botão vermelho no final da página para seguir.  
   
Conforme mencionado, temos parcerias com ONGs e elas nos pediram para coletar alguns 
outros dados. Como isso não faz mais parte da nossa pesquisa, você decide se e 
quantas perguntas você estaria disposto a responder. 
  
Ao todo são mais 12 perguntas sobre cachorros. Não há resposta certa ou errada, queremos 
apenas saber um pouco sobre a sua percepção.  
  
Por favor, indique abaixo quantas perguntas gostaria de responder:  

 

 0 
perguntas 

2 4 6 8 10 12 
perguntas 
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Sobre 
cachorros, 
posso/tenho 
tempo para 
responder: 

o  o  o  o  o  o  o  

 

Possíveis perguntas (likert 1- concordo totalmente a 5 – discordo totalmente): 

1. Ataques de cachorros a seres humanos podem ser reduzidos se o governo banir certas 
raças de cães. 

2. Companhia normalmente á a principal razão para um ser humano ter um cachorro. 

3. É errado comprar cachorros tendo em vista a grande quantidade de animais 
disponíveis para adoção. 

4. Não vejo problema em cachorros viverem em apartamentos pequenos. 

5. Deveria ser proibido cachorros passearem sem coleiras. 

6. Acho um absurdo empresas que aceitam a entrada de cachorros em seus escritórios. 

7. Cães são mais evoluídos do que seres humanos. 

8. Sou a favor da castração na maior parte dos casos. 

9. Cães deveriam comer a mesma comida que seres humanos. 

10. Gasta-se muito dinheiro para sustentar um cachorro. 

11. Ter pedigree é muito importante na escolha de um animal de estimação. 

12. Educar animais com pequenas ameaças pode ser útil para transforma-los em seres 
obedientes. 

 

Behavioral Measure 1.4 – Tempo Astrônomos 

Se interessou pelo tema? Então segue um pouco mais com a gente!    
    
Caso contrário, aperte o botão vermelho no final da página para seguir.  
   
Conforme mencionado, temos parcerias com ONGs e elas nos pediram para coletar alguns 
outros dados. Como isso não faz mais parte da nossa pesquisa, você decide se e 
quantas perguntas você estaria disposto a responder. 
  
Ao todo são mais 12 perguntas sobre astrônomos. Não há resposta certa ou errada, queremos 
apenas saber um pouco sobre a sua percepção.  
  
Por favor, indique abaixo quantas perguntas gostaria de responder:  

 



133 
	

 0 
perguntas 

2 4 6 8 10 12 
perguntas 

Sobre 
astrônomos, 
posso/tenho 
tempo para 
responder: 

o  o  o  o  o  o  o  

 

Possíveis perguntas (likert 1- concordo totalmente a 5 – discordo totalmente): 

1. Não direcionamos recursos suficientes para exploração espacial. 

2. Eu temo pelo futuro da vida na terra. 

3. Nos próximos 100 anos já teremos colonizado outro planeta. 

4. A exploração espacial me assusta. 

5. A exploração espacial me dá esperança 

6. O Sol é tão grande que caberiam um milhão de “Terras” em seu interior. 

7. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não possuem superfícies sólidas. 

8. Acredito muito em pesquisas sobre o espaço. 

9. Estou cansado de receber notícias sobre novas descobertas e isso não resultar em nada 
na prática. 

10. O trajeto até Plutão levaria mais de 800 anos. 

11. O homem já pousou em marte. 

12. Fico angustiado quando penso que o universo é infinito. 

 

Behavioral Measure 2.1 (=2.3) – Dinheiro Moradores de rua: 

(OPCIONAL - Caso não queira responder, basta pular) Se você encontrasse 5 notas de 10 
reais no chão e lhe pedissem, em seguida, uma doação para ajudar um abrigo para pessoas em 
situação de rua, quanto você doaria? 

 

 0 10 20 30 40 50 
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Behavioral Measure 2.2 – Dinheiro Cachorros: 

(OPCIONAL - Caso não queira responder, basta pular) Se você encontrasse 5 notas de 10 
reais no chão e lhe pedissem, em seguida, uma doação para ajudar um abrigo para cachorros 
abandonados, quanto você doaria? 

 

 0 10 20 30 40 50 

 

 

 

 

Behavioral Measure 2.4 – Dinheiro Cachorros: 

(OPCIONAL - Caso não queira responder, basta pular) Se você encontrasse 5 notas de 10 
reais no chão e lhe pedissem, em seguida, uma doação para para ajudar um laboratório de 
pesquisas astronômicas, quanto você doaria? 

 

 0 10 20 30 40 50 

 

 

 

Behavioral Measure 3.1 (=3.3) – Petição Moradores de rua: 

(OPCIONAL - Caso não queira responder, basta pular) Aqui, compartilhamos um abaixo-
assinado online que visa solicitar ao governo o fornecimento de moradias mais acessíveis à 
população em situação, mesmo que isso implique em algum aumento de impostos para o resto 
da população. Se desejar participar, por favor assine aqui embaixo. (Se preferir, pode 
escrever apenas suas iniciais e não se preocupe porque a assinatura não estará ligada à 
nenhuma de suas respostas) 

_______________ 

 

Behavioral Measure 3.2 – Petição Cachorros: 

(OPCIONAL - Caso não queira responder, basta pular) Aqui, compartilhamos um abaixo-
assinado online que visa solicitar ao governo políticas públicas específicas para cães 
abandonados, mesmo que isso implique em algum aumento de impostos para o resto da 
população. Se desejar participar, por favor assine aqui embaixo. (Se preferir, pode escrever 
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apenas suas iniciais e não se preocupe porque a assinatura não estará ligada à nenhuma 
de suas respostas) 

_______________ 

 

Variável Dependente 3.4 – Petição Astrônomos: 

(OPCIONAL - Caso não queira responder, basta pular) Aqui, compartilhamos um abaixo-
assinado online que visa solicitar ao governo maior investimento em pesquisas espaciais, 
mesmo que isso implique em algum aumento de impostos para o resto da população. Se 
desejar participar, por favor assine aqui embaixo. (Se preferir, pode escrever apenas suas 
iniciais e não se preocupe porque a assinatura não estará ligada à nenhuma de suas 
respostas) 

_______________ 

 

Questionário Socioeconômico: 

Muito obrigado por ter vindo até aqui! Para fechar, é importante sabermos um pouco sobre 
quem respondeu! (Sua identidade permanecerá em sigilo) 

 

Qual é a sua idade?_____ 

 

Qual é o seu sexo?  

o Masculino 

o Feminino  

 

Com qual raça ou cor você melhor se identifica? 

o Branca 

o Preta  

o Parda 

o Amarela 

o Indígena 



136 
	

o Outra 

o Não sei ou não quero responder 

 

Considerando todos os integrantes de sua família, qual a renda mensal aproximada de 
TODOS juntos? Inclua renda com programas sociais, caso receba. 

o Abaixo de R$500 

o R$501 - 1.000  

o R$1.001 - 2.000  

o R$2.001 - 3.000  

o R$3.001 - 4.000  

o R$4.001 - 5.000  

o R$5.001 - 6.000  

o R$6.001 - 7.000  

o R$7.001 - 8.000  

o R$8.001 - 9.000  

o R$9.001 - 10.000  

o R$10.001 - 15.000  

o R$15.001 - 20.000  

o R$20.001 - 30.000  

o R$30.001 - 40.000  
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o Acima de R$40.001  

o Não sei ou não quero responder 

 

Qual é a sua escolaridade (nível de estudo)? 

o Sem educação formal  

o Ensino Fundamental 1 (até 4ª série) incompleto  

o Ensino Fundamental 1 (até 4ª série) completo  

o Ensino Fundamental 2 (até 8ª série) incompleto  

o Ensino Fundamental 1 (até 8ª série) completo  

o Ensino Médio incompleto  

o Ensino Médio Completo  

o Curso superior incompleto  

o Curso superior completo  

o Pós-graduação incompleta  

o Pós-graduação completa  

 

Com que frequência você participa de atividades religiosas? (missas, cultos, etc.) 

o Nunca 

o Uma vez por ano  

o Algumas vezes por ano  
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o Uma vez por mês  

o Uma vez por semana 

 

Em política, costumamos falar em “esquerda” e “direita”. Em uma escala onde “0” é a 
“esquerda” e “10” a “direita”, em que ponto você se localizaria? 

 

 0 = Extrema 
Esquerda 

10 = Extrema Direita 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Posição Política  

 

 

Você prefere: 

o Viver em uma sociedade organizada, mesmo que algumas liberdades sejam limitadas. 

o Viver em uma sociedade onde todos os direitos e liberdades sejam respeitados, mesmo 
que haja alguma desordem. 

o Não sabe. 

  

Tinha esquecido do sorteio? Após o encerramento da pesquisa iremos sortear um 
Cartão Presente no valor de R$ 200,00. Ele poderá ser utilizado em qualquer loja do Grupo 
Pão de Açúcar (Assaí, Casas Bahia, Extra, Pão de Açúcar e Ponto Frio). O cartão também é 
aceito nos Postos de Combustível, Drogarias do Grupo e sites das marcas Casas Bahia, Extra 
e Ponto Frio. 
  
Caso queria participar, deixe aqui o seu e-mail (suas respostas não terão conexão alguma 
com o e-mail do sorteio) 

_____ 
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APÊNDICE C – Questionário Estudo 2 

Survey Flow: 

Elaborado pelo autor. 

 

Formulário de Consentimento: 

Olá, seja bem-vindo(a)! Obrigado por participar! 
  
Este é um estudo sobre campanhas de arrecadação de recursos e levará cerca de 10 minutos 
para ser concluído.  
   
Suas respostas serão analisadas anonimamente e os dados coletados serão usados apenas 
para fins acadêmicos.  
   
Breno Gouvêa (Mestrando/FGV) - gouveabreno@gmail.com  
 

Ao clicar na frase abaixo, você concorda com os termos da pesquisa. 

o Eu concordo com os termos da pesquisa 

 

(Aleatorização: para o participante não saber que haviam duas possibilidades de vídeo para 
assistir, a aleatorização se deu com a apresentação das letras “VR” em cores diferente: em 
preto para a condição 1 e em laranja para a condição 2) 

Condição 1: 
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Condição 2: 

 

 

Escala de Empatia: 

Obrigado por nos ajudar até aqui! Agora, queremos saber um pouco mais sobre como você se 
sente em uma variedade de situações. 

Para cada item, indique o quanto ele te descreve, escolhendo o número apropriado na escala 
exibida: 1, 2, 3, 4 ou 5. Leia atentamente e responda da forma mais honesta possível. Não 
há certo ou errado, então fique à vontade para responder naturalmente. 1 = Não me 
descreve bem; 5 = Descreve-me muito bem 

 

 1 = Não me 
descreve 
bem  

2 3 4 5 = 
Descreve-me 
muito bem 

As emoções dos 
meus amigos não 
me afetam muito.  

 

o  o  o  o  o  
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Depois de estar com 
um amigo que está 
triste com alguma 
coisa, eu 
geralmente me sinto 
triste.  

 

o  o  o  o  o  

Eu consigo entender 
a felicidade sentida 
por um amigo 
quando ele vai bem 
em alguma 
situação.  

 

o  o  o  o  o  

Eu me sinto 
amedrontado 
quando vejo 
personagens de um 
bom filme de terror.  

 

o  o  o  o  o  

Eu me envolvo com 
os sentimentos de 
outras pessoas 
facilmente.  

 

o  o  o  o  o  

Eu acho difícil 
saber quando meus 
amigos estão com 
medo. 

 

o  o  o  o  o  

Eu não fico triste 
quando vejo outras 
pessoas chorando.  

o  o  o  o  o  
O sentimento de 
outras pessoas não 
me incomoda em 
nada. 

 

o  o  o  o  o  

Quando alguém está 
se sentindo "para 
baixo", eu 

o  o  o  o  o  
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geralmente consigo 
entender como se 
sentem. 

 

Costumo realizar 
tarefas 
normalmente 
mesmo que as 
pessoas ao meu 
redor estejam 
amedrontadas em 
certa situação. 

  

o  o  o  o  o  

Muitas vezes fico 
triste quando vejo 
coisas tristes na TV 
ou em filmes. 

 

o  o  o  o  o  

Eu normalmente 
consigo entender 
como as pessoas 
estão se sentindo 
antes mesmo de me 
dizerem. 

 

o  o  o  o  o  

Ver uma pessoa 
com raiva não afeta 
meus sentimentos.  

 

o  o  o  o  o  

Costumo realizar 
tarefas 
normalmente 
mesmo que as 
pessoas ao meu 
redor estejam muito 
entusiasmadas em 
certa situação. 

  

o  o  o  o  o  

Eu tenho a 
tendência de sentir 
medo quando estou 
com amigos que 

o  o  o  o  o  
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estão com medo. 

 

Eu costumo 
perceber 
rapidamente quando 
um amigo está com 
raiva. 

  

o  o  o  o  o  

Normalmente me 
envolvo com os 
sentimentos dos 
meus amigos. 

 

o  o  o  o  o  

A falta de felicidade 
de um amigo não 
me faz sentir nada. 

 

o  o  o  o  o  

Eu geralmente não 
estou ciente de 
como meus amigos 
estão se sentindo. 

 

o  o  o  o  o  

Eu tenho 
dificuldade para 
descobrir quando 
meus amigos estão 
felizes. 

o  o  o  o  o  

 

Atitudes em relação a moradores de rua: 

Agora seremos mais específicos. (Por favor, leia atentamente e seja o mais honesto 
possível. Novamente, não há certo ou errado e as respostas são sempre anônimas!) 

Indique seu posicionamento em relação às questões abaixo! Quanto maior o número 
escolhido, mais você concorda com o ponto levantado. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A maior parte dos 
moradores de rua é 
culpada/responsável 

o o o o o o o o o
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pela própria 
situação. 

 

A maior parte dos 
moradores de rua 
poderia ter evitado 
sua ida para tal 
condição. 

  

o o o o o o o o o

Nossa sociedade 
não faz o suficiente 
para ajudar os 
moradores de rua. 

 

o o o o o o o o o

Nossa sociedade 
deveria fazer mais 
para proteger o 
bem-estar dos 
moradores de rua. 

 

o o o o o o o o o

Quanto você se 
importa com a 
condição dos 
moradores de rua? 

 

o o o o o o o o o

Em comparação 
com problemas 
sociais como 
criminalidade, 
educação, drogas, 
AIDS, proteção 
ambiental, entre 
outros, como você 
avaliaria a 
importância de 
ajudar moradores 
de rua? 

o o o o o o o o o

 

IOS Moradores de rua: 

Qual das imagens abaixo melhor corresponde à sua relação com moradores de rua? 
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o  o  o  o  o  o  o  
          A            B           C            D            E            F            G 

 

 

Desumanização Moradores de rua: 

 

 

Variação em termos de semelhança com a espécie humana: alguns aparentam ser 
altamente evoluídos enquanto outros não parecem diferentes de animais de espécies 
inferiores. Para você, qual seria, em média, o nível de evolução dos moradores de rua? 

 

	 0	 25	 50 75 100	
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Variável Dependente 1 – Tempo: 

Para acabar! 
  
Nós temos parcerias com ONGs e elas nos pediram para coletar alguns outros dados. Como 
isso não faz mais parte da nossa pesquisa, você decide se e quantas perguntas você 
estaria disposto a responder. 
  
 Ao todo são mais 12 perguntas sobre moradores de rua. Não há resposta certa ou errada, 
queremos apenas saber um pouco sobre a sua percepção.  
 

 0 
perguntas 

2 4 6 8 10 12 
perguntas 

Sobre 
moradores 
de rua, 
posso/tenho 
tempo para 
responder: 

o  o  o  o  o  o  o  

 

Possíveis perguntas (likert 1- concordo totalmente a 5 – discordo totalmente): 

 

1. Doar dinheiro diretamente à pessoas em situação de rua traz benefícios à elas. 

2. Todo mundo que está na rua tem problemas de saúde mental ou dependência química. 

3. A existência de pessoas em situação de rua no Brasil é um problema significativo. 

4. Conseguindo emprego para todos, resolve-se a questão. 

5. Há solução para superar a existência de pessoas em situação de rua. 

6. Fornecer abrigos públicos compartilhados é uma boa medida governamental. 

7. Moradias individualizadas garantidas pelo governo são a solução. 

8. Parcela significativa das pessoas em situação de rua está ali por vontade própria. 

9. Se eu pago IPTU para morar, é injusto que uma pessoa viva na mesma rua que eu sem 
pagar nada. 

10. Uma vez nas ruas, pessoas tendem a utilizar serviços hospitalares com maior 
frequência.  
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11. A soma de todos os gastos públicos por pessoa em situação de rua é maior do que o 
preço de alugar de um imóvel. 

12. Existem mais de 100 mil pessoas em situação de rua no Brasil. 

 

Variável Dependente 2 – Dinheiro: 

(OPCIONAL - Caso não queira responder, basta pular) Se você encontrasse 5 notas de 10 
reais no chão e lhe pedissem, em seguida, uma doação para ajudar um abrigo para pessoas em 
situação de rua, quanto você doaria? 

 

 0 10 20 30 40 50 

 

 

 

Variável Dependente 3 – Petição: 

(OPCIONAL - Caso não queira responder, basta pular) Aqui, compartilhamos um abaixo-
assinado online que visa solicitar ao governo o fornecimento de moradias mais acessíveis à 
população em situação, mesmo que isso implique em algum aumento de impostos para o resto 
da população. Se desejar participar, por favor assine aqui embaixo. (Se preferir, pode 
escrever apenas suas iniciais e não se preocupe porque a assinatura não estará ligada à 
nenhuma de suas respostas) 

_______________ 

 

Questionário Socioeconômico: 

Muito obrigado por ter vindo até aqui! Para fechar, é importante sabermos um pouco sobre 
quem respondeu! (Sua identidade permanecerá em sigilo) 

 

Qual é a sua idade?_____ 

 

Qual é o seu sexo?  

o Masculino 

o Feminino  
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Com qual raça ou cor você melhor se identifica? 

o Branca 

o Preta  

o Parda 

o Amarela 

o Indígena 

o Outra 

o Não sei ou não quero responder 

 

Considerando todos os integrantes de sua família, qual a renda mensal aproximada de 
TODOS juntos? Inclua renda com programas sociais, caso receba. 

o Abaixo de R$500 

o R$501 - 1.000  

o R$1.001 - 2.000  

o R$2.001 - 3.000  

o R$3.001 - 4.000  

o R$4.001 - 5.000  

o R$5.001 - 6.000  

o R$6.001 - 7.000  

o R$7.001 - 8.000  

o R$8.001 - 9.000  
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o R$9.001 - 10.000  

o R$10.001 - 15.000  

o R$15.001 - 20.000  

o R$20.001 - 30.000  

o R$30.001 - 40.000  

o Acima de R$40.001  

o Não sei ou não quero responder 

 

Qual é a sua escolaridade (nível de estudo)? 

o Sem educação formal  

o Ensino Fundamental 1 (até 4ª série) incompleto  

o Ensino Fundamental 1 (até 4ª série) completo  

o Ensino Fundamental 2 (até 8ª série) incompleto  

o Ensino Fundamental 1 (até 8ª série) completo  

o Ensino Médio incompleto  

o Ensino Médio Completo  

o Curso superior incompleto  

o Curso superior completo  

o Pós-graduação incompleta  

o Pós-graduação completa  
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Com que frequência você participa de atividades religiosas? (missas, cultos, etc.) 

o Nunca 

o Uma vez por ano  

o Algumas vezes por ano  

o Uma vez por mês  

o Uma vez por semana 

 

Em política, costumamos falar em “esquerda” e “direita”. Em uma escala onde “0” é a 
“esquerda” e “10” a “direita”, em que ponto você se localizaria? 

 

 0 = Extrema 
Esquerda 

10 = Extrema Direita 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Posição Política  

 

Você prefere: 

o Viver em uma sociedade organizada, mesmo que algumas liberdades sejam limitadas. 

o Viver em uma sociedade onde todos os direitos e liberdades sejam respeitados, mesmo 
que haja alguma desordem. 

o Não sabe. 

 

Em qual bairro do Rio de Janeiro você respondeu a esta pesquisa? 

______ 


