
Introdução
A violência contra jovens nas principais capitais do Brasil é um fenômeno de grandes proporções (Waiselfisz, 2011).  Um dos  aspectos mais marcantes é o ato de confundir objetos comuns com armas, quando 
estes são portados por indivíduos do sexo masculino, negros e moradores de bairros periféricos. Os agentes policiais, inclusive, não estão imunes a esta tendência (Pnad, 2010). Nesse sentido, são apresentados 
resultados preliminares da análise de dados acerca da influência dos processos automáticos e controlados (Devine, 2009) na expressão dos estereótipos e preconceitos. Foi utilizado o paradigma da 
identificação/des-identificação de armas (Payne, 2001), fundamentado no modelo do processo dissociativo (Jacoby, 1991), com o objetivo de avaliar se a apresentação do priming com a fotografia de faces de 
homens ou mulheres, negras ou brancas, interfere na velocidade e na acurácia da identificação de armas, quando comparadas com a identificação de algumas ferramentas, cujo formato guarda alguma 
semelhança com uma arma.

Procedimento 
Universitários (n=91), agentes penitenciários (n=44) e moradores de uma comunidade popular (n=31) – negros e brancos, dos sexos masculino e feminino – foram expostos a 16 imagens, masculinas e femininas, 
negras e brancas.
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Resultados      
                                                                   
• Não foram identificadas diferenças entre as amostras (F (2, 163) = 1, 236, p = ,293), nem entre os tipos de priming, sugerindo que o grau de acurácia independe do contexto, bem como da etnia da face 
apresentada.  

Apesar das diferenças nos tempos de resposta nos três contextos (F(2,163) = 13,95, p<.001), estas não foram identificadas quando a avaliação foi antecipada pela apresentação de faces negras ou brancas.•
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Conclusão
•  Os moradores da comunidade do sexo masculino cometeram mais erros de julgamento do que os participantes dos demais contextos. As mulheres responderam de forma mais lenta do que os homens em 
todos os contextos, sugerindo que isso pode ter ocorrido por conta de as armas e ferramentas serem muito mais próximos ao universo mental dos homens.

• Análises adicionais, conduzidas com o teste de correlação de Pearson, não permitiram identificar, nos três contextos, qualquer associação entre a proporção de acertos e o tempo de resposta. Analisando os 
contextos separadamente, tal associação ocorreu apenas entre os agentes penitenciários.
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