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RESUMO

Para além dos critérios legalmente estabelecidos para guiar a decisão na esfera judicial, os julgadores são
influenciados por vieses, mesmo que guiados por uma motivação racional. Assim, a presente pesquisa
busca analisar a influência do autoritarismo nas relações entre as discriminações de raça e de classe em
decisões de julgamento no Ceará e no Rio Grande do Sul. Para tanto, optou-se por realizar um estudo misto.
A primeira etapa consistirá em um estudo quantitativo quase-experimental com delineamento fatorial 2 x 2
utilizando cinco cenários; um deles sem manipulação experimental (controle) e quatro deles decorrentes do
delineamento fatorial 2 (negro pobre e branco classe média) x 2 (vítima e agressor). Com os resultados,
serão elegidos alguns participantes dessa primeira fase para participar de um estudo qualitativo. Espera-se
nessa etapa contar com a participação de, aproximadamente, 900 sujeitos da população geral, sendo 450 do
Ceará e 450 do Rio Grande do Sul, e 400 estudantes do curso de Graduação em Direito, sendo 200
participantes cearenses e 200 participantes gaúchos. Este projeto, então, utilizará o método misto de
pesquisa. Os dados serão coletados por meio de um questionário online, respeitando os procedimentos éticos
de pesquisa com humanos. Na segunda etapa, será realizado um estudo qualitativo por meio do estudo de
caso. Nessa etapa, serão selecionados 24 estudantes de direito que tenham participado do estudo 1,
igualmente distribuídos entre homens e mulheres, para a realização de entrevistas guiadas por questionário
semiestruturado referente a questões sócio raciais e de justiça na sociedade brasileira. As análises de
estatísticas descritivas e ANOVA serão efetuadas por meio do software SPSS (versão 20) e uma modelagem
por equação estrutural, pelo software AMOS (versão 20). Também será realizada uma análise de conteúdo do
conteúdo das entrevistas na etapa qualitativa, utilizando o software de análises de dados qualitativos Atlas.ti.
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