
PSICOLOGIA

PRECONCEITO
Mesmo pessoas bem informadas e tolerantes costumam ter convicções
que conscientemente abominam; a intenção de rever as próprias idéias,
porém, pode levar o cérebro a fazer novas associações

POR SIRI CARPENTER

"É mais fácil desintegrar um átomo que um preconcceito."Albert Einstein (1879 1955)

"N
ao há nada mais doloroso
para mim nesta fase de mi-
nha vida do que caminhar

pela rua, ouvir passos e começar a
pensar em um possível assalto,- depois
olhar à volta, ver uma pessoa branca
e me sentir aliviado", disse certa vez
o ativista político americano Jesse
Jackson. A observação ilustra um
fato básico de nossa existência, do
qual nem mesmo um ativista negro,
que defendeu os direito civis ao
lado de Martin Luther King, pôde
escapar: idéias que não endossamos
racionalmente podem se alojar na
mente e, sem nossa permissão ou
consciência, influenciar percepções,
expectativas e avaliações.

Utilizando métodos sofisticados,
psicólogos têm comprovado que as
pessoas inteligentes e bem informa-
das aderem, involuntariamente, a um
assustador elenco de crenças e atitu-
des estereotipadas sobre os grupos

sociais, como de negros, brancos,
homens, mulheres, idosos, jovens,
homossexuais, heterossexuais, gor-
dos, magros e tantos outros. Embora
preconceitos implícitos estejam pre-
sentes em todos nós., diferimos em
relação a alguns aspectos, dependen-
do do meio ao qual pertencemos, do
nosso desejo consciente de evitar as
idéias pré- formadas e da configuração
de nosso meio cotidiano,

Essa forma velada de preconceito
predomina sobre o tipo aberto ou
explícito, que associamos com os
nazistas ou grupos como a K.U Klux
Klan, e estudos mostram que seus
efeitos são igualmente insidiosos.
Isso nlo significa dizer que a dis-
criminação explícita desapareceu,
nem que seja menos relevante do
que a forma encoberta. Segundo
um relatório federal de 7.005, cerca
de 200 mil crimes de ódio ocorrem
nos Estados Unidos todos os anos.

No Brasil, os números mostram que
a violência tem cor raça e território:
os principais atingidos são os negros,
os pobres e os moradores de favelas.
Segundo o estudo sobre violência
contra crianças, encomendado pela
Organização das Nações Unidas
(ONU), em cada grupo de dez
jovens de 15 a 18 anos assassinados
no Brasil, sete são' negros.

F consenso que, em certos casos,
cenários e situações podem ativar,
automaticamente., estereótipos que
afetam nossas percepções, juízos e
conduta. Pesquisadores tentam agora
aprofundar a questão. Eles querem
saber coisas como: de onde exata-
mente provêm tais preconceitos?
Até que ponto influenciam nosso
comportamento? Se as atitudes este-
reotipadas estão inscritas em nosso
psiquismo, um maior conhecimento
a respeito do tema pode nos auxiliar
a superá-las?
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Associações implícitas surgem a
todo momento e são inerentes à cog-
nição humana. Revelam-se em nossa
tendência para categorizar e absorver
mensagens. Para dar sentido ao mundo
à nossa volta e lembrar das relações en-
tre objetos, ações e adjetivos dispomos
em grupos as coisas que nos cercam,
suas características e as sensações que
despertam. Por exemplo, notamos
automaticamente que carros podem
deslocar-se com rapidez, aviões voam,
bolos são doces e mosquitos picam.
Sem tais deduções, teríamos enormes
problemas para nos orientar no mundo
e sobreviver, pois a cada momento
tudo pareceria novidade.

Chegamos a tais associações de
forma extremamente rápida e, com
freqüência, elas escapam da com-
preensão consciente. Assim, para
medi-las, os psicólogos recorrem
a testes indiretos que não depen-
dem da capacidade ou disposição

do sujeito para refletir sobre seus
sentimentos e pensamentos, Vários
métodos comumente usados aferem
a velocidade com que as pessoas
relacionam palavras ou figuras re-
presentando grupos sociais - jovens
e idosos, homens e mulheres, negros
e brancos, obesos e magros, judeus e
muçulmanos - com termos positivos
ou negativos ou traços estereotipados
(ver box na pág. 58).

Como os conceitos intimamente
ligados estão vinculados na mente,
a pessoa responderá mais rapida-
mente a pares relacionado de idéias
- digamos, "martelo e prego" - do
que a um par aparentemente não
relacionado, como "chafariz e tênis".
O tempo de resposta, portanto,
pode revelar associações ocultas, tais
como "negro e perigo" ou "mulher e
incapacidade", que formam a base
do preconceito subjacente. Mas
podemos nos livrar das associações

implícitas? "A resposta é não. E é
bom que seja assim, pois se nos des-
vencilharmos completamente delas
perderemos um instrumento muito
útil, necessário à vida cotidiana",
diz o psicólogo Brian A. Nozek, da
Universidade de Virgínia.

O problema surge quando for-
mamos associações que contra-
riam nossas intenções, crenças e
valores. Muitas pessoas vinculam,
involuntariamente, deficiência com
fraqueza, árabe com terrorismo ou
pobre com inferioridade, mesmo
que tais estereótipos contrariem
a racionalidade e até mesmo va-
lores que lhes são caros, como o
de justiça ou igualdade.

Questões pessoais, relativas à
auto-imagem, muitas vezes encobrem
associações implícitas. Para favorecer
nosso próprio status, estamos predis-
postos a atribuir características supe-
riores a grupos aos quais pertencemos
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POSTURAS DISCRIMINATÓRIAS costumam ser associadas a grupos radicais, como os nazistas; de forma mais branda, entretanto, é raro
que alguém escape de estereótipos e supostas verdades incorporadas sem questionamento

CONCEITOS-CHAVE
• Em algum nível, todos nós temos

crenças inconscientes estereotipadas
sobre grupos sociais, embasadas
na cor da pele das pessoas, local

de nascimento, gênero, orientação
sexual ou religiosa, características

físicas e idade - ainda que essas idéias
contrariem nossos valores e não

tenhamos coragem de admiti-las.

• Preconceitos velados predominam
sobre o aberto ou explicito. Estudos
mostram que certos cenários sociais

podem ativar estereótipos e atitudes
implícitas que influenciam nossas

percepções, juízos e comportamentos,
como a escolha de amigos, a

contratação de empregados e, no
caso de profissionais da saúde, como

médicos ou psicólogos, o tratamento a
ser dispensado.

• Felizmente, pesquisas recentes
sugerem que podemos rever

atitudes e crenças implícitas ou,
pelo menos, eliminar seus efeitos

no comportamento. Intenção
consciente de rever as próprias
idéias e informação podem ser

decisivas no processo de substituição
de associações estereotipadas por

posturas mais flexíveis.

e a exagerar as diferenças em relação
aos que estão fora deles. Até mesmo
nossas percepções visuais básicas ten-
dem a favorecer nossos pares. Vários
estudos mostram que as pessoas se
lembram com mais facilidade do ros-
to de indivíduos de sua própria etnia
(ver box 2 na pág. 57).

A identificação com um grupo
ocorre de forma surpreendentemente
rápida. Em estudo de 2002, o psi-
cólogo Anthony G. Creenwald, da
Universidade de Washington, e seus
colegas solicitaram a 156 pessoas que
lessem os nomes de quatro membros
de duas equipes hipotéticas, Púrpura e
Dourado. Os participantes tinham 45
segundos para memorizar o nome dos
membros de apenas urna das equipes.
Em seguida, realizaram duas atividades
em que deviam distribuir rapidamente
os nomes. Primeiro, eles agrupavam

os integrantes de uma das equipes no
conceito "vencedor" e os demais sob a
palavra "perdedor",- na tarefa seguinte,
vinculavam cada equipe com a noção
de "eu" e de "outro". Os pesquisadores
descobriram que os 45 segundos que as
pessoas passaram pensando em um time
fictício fez com que se identificassem
com o grupo, vinculando-o consigo e
passando a considerar implicitamente
os seus membros como "vencedores".

SIRI CARPENTER é psicóloga social e
jornalista, especializada em temas da

psicologia comportàmental. Em 1990 ela
estudou o preconceito implícito em rela-
ção ao gênero com Mahzarin B. Banaji,

da Universidade Yale. Ela é co-autora do
livro Visualizing psychologyQohn Wiley &

Sons, 2007).

- Tradução de Mareei Crovelli
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Alguns preconceitos disfarçados
parecem enraizados em emoções
intensas. Em estudo de 2004, o psicó-
logo Wil A. Cunningham, da Ohio
State, mediu a atividade cerebral de
pessoas brancas, enquanto estas vi-
sualizavam rostos negros e brancos.
Os pesquisadores descobriram que,
em comparação com as faces claras,
as negras, iluminadas por apenas 30
milissegundos (rápido demais para
que os participantes as notassem
atentamente), desencadeavam maior
atividade na amígdala, área do cére-
bro associada à vigilância, emoção
e, às vezes, ao medo. O efeito foi
mais acentuado entre as pessoas que
mostraram preconceito racial implí-
cito mais forte.

O mesmo estudo revelou que,
quando os rostos eram mostrados
durante meio segundo - intervalo
suficiente para que os voluntários os
processassem conscientemente -, as
faces negras provocavam intensa ati-
vidade nas áreas pré-frontais do cére-
bro, associadas à detecção de conflitos
internos e ao controle de respostas.
Isso sugere que os indivíduos estavam
tentando, conscientemente, eliminar
suas associações implícitas.

Por que os rostos negros
provocam vigilância? Á psi-
cóloga social Jennifer A.
Richeson, professora da Uni-
versidade Northwestern, em
Evanston, Illinois, especula
que os estereótipos culturais
vinculando jovens negros do

sexo masculino ao crime, à violência
e ao perigo são tão sólidos que nosso
cérebro pode, automaticamente, dar
maior atenção a negros como uma
categoria, assim como dá a animais
ameaçadores (cobras, por exemplo).
Em estudo recente ainda não publica-
do, Richeson e colegas descobriram
que a atenção visual de estudantes
brancos se dirigia mais rapidamente
a fotografias de negros, mesmo que

as imagens fossem fugazes demais
para que os participantes as notassem
conscientemente. Esta vigilância in-
tensificada não surgiu, porém, quando
os homens nas imagens não estavam
olhando para a câmera. O olhar bai-
xo, sinal de submissão nos humanos
e em outros animais, e l imina a
percepção explícita de ameaça.

TRAÇOS NEGATIVOS
Quaisquer que sejam as bases neurais
do preconceito implícito, fatores
culturais - como piadas étnicas
depreciativas e insultos jocosos
manifestados por pais, professores,
amigos e meios de comunicação - o
reforçam. Sinais socioculturais sutis
podem ter efeitos particularmente
insidiosos. Em estudo ainda não pu-
blicado, o psicólogo Luigi Castelli,
da Universidade de Padova, na Itália,
e colegas investigaram comporta-
mentos raciais de 72 famílias italianas
brancas. Eles descobriram que as
preferências das crianças não eram
influenciadas pelas posturas explíci-
tas dos pais (talvez porque aquelas
atitudes fossem silenciosas). As
crianças cuja mãe tinha mais atitudes
depreciativas implícitas em relação a
negros, porém, tendiam a escolher
um companheiro branco e atribuíam
mais traços negativos a uma criança
negra fictícia do que a uma branca.
As crianças cuja mãe revelou me-
nos preconceito racial implícito
nos testes eram menos propensas
a exibir tais preferências.

Isso leva a crer que muitas de
nossas associações veladas sobre
grupos sociais se formam antes de
sermos maduros o suficiente para
considerá-las racionalmente. Em
experimento inédito, os psicólogos
Mahzarin R. Banaji, professor da
Universidade Harvard, e Yarrow Du-
nham, da Universidade da Califórnia,
descobriram que crianças brancas em
idade pré-escolar tendiam a cate-

O FASCÍNIO
DO ESPELHO
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gorizar expressões faciais zangadas
racialmente ambíguas como negras,-
mas não faziam o mesmo quando se
tratava de rostos alegres. Em 2006,
Banaji e Andrew S. Baron, estudante
da Harvard, mostraram que o pre-
conceito racial implícito surge nas
crianças por volta dos 6 anos.

Em 4 de fevereiro de 1999, qua
tro policiais de Nova York foram ao
apartamento do imigrante africano
Amadou Diallo, de 23 anos. Eles pre-
tendiam interrogá-lo, pois a descrição
física do rapaz coincidia com a de
um homem suspeito de estupro. Mo
mentos depois, Diallo caía morto. Os
policiais, acreditando que ele sacaria

decisão de atirar teve conseqüências
trágicas. O processo e os protestos
públicos que se seguiram suscitaram
questões perturbadoras. Em que me-
dida nossas decisões são influenciadas
por preconceitos sociais disfarçados?
Como esses preconceitos velados
motivam nossas escolhas? Se nosso
comportamento é de fato influencia-
do por convicções que nem sempre
admitimos, ações reflexas e juízos ins-
tantâneos podem ser perigosamente
vulneráveis às associações implícitas.
Vários estudos mostram, por exem-

Muitas de nossas associações implícitas
a respeito de grupos sociais se formam
antes de sermos maduros o suficiente

para considerá-las racionalmente

uma arma, dispararam 4) tiros, 19 dos
quais atingiram o alvo. O que o jovem
procurava em seu bolso não era uma
arma, mas sua carteira. Os policiais
foram acusados de assassinato, mas
argumentaram que atiraram porque
acreditaram que sua vida estavam em
perigo. O argumento foi aceito e os
réus, absolvidos.

No caso de Diallo, a repentina

pio, que tanto negros como brancos
tendem a confundir um objeto ino-
fensivo, como um telefone celular,
com uma arma se um rosto negro
estiver acompanhando o objeto. Essa
ocorrência é mais freqüente em situ-
ações nas quais as pessoas precisam
avaliar a situação rapidamente,

Em estudo de 2002 a respeito
de atitudes raciais e comportamen-
to não-verbal, o psicólogo John K
Dovidio, hoje na Universidade Yale,
mediu as atitudes raciais implícitas e
explícitas de 40 estudantes brancos.
Ele solicitou que os participantes
conversassem com uma pessoa negra
e outra branca e filmaram a interação.
Dovidio descobriu que as atitudes
explícitas dos participantes brancos
mais previsíveis representavam os
tipos de comportamento que podiam
controlar facilmente, como o caráter
amigável das palavras. Os sinais
não-verbais, porém, como a quantida-
de de contato visual que mantinham,
dependiam de suas atitudes implíci-
tas. Segundo Dovidio, as pessoas das
duas etnias saíram da conversa com
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OS COMENTÁRIOS REVELADORES DOS FAMOSOS

Depois de contar várias piadas racistas durante
uma performance, o comediante Michael Richards, de
Seinfeld, desculpou-se em um programa de televisão:
"Perdi o controle... Estou profundamente arrependido...
Não sou racista'. Por fazer comentários anti-semitas ao
ser detido por dirigir embriagado, o ator Mel Gibson
(à direita) defendeu-se: "Saibam do fundo do meu coração
que não sou anti-semita ou intolerante. Qualquer tipo de
ódio contraria minhas convicções". Ao desculpar-se por
um comentário homofóbico que fizera, o comediante
jerry Lewis disse: "Todos que me conhecem sabem que
não tenho preconceitos neste aspecto". Ao recuar da
sugestão de que os negros seriam menos inteligentes do
que os brancos, o biólogo e prêmio Nobel James Watson
(à esquerda) expressou espanto e consternação: "Não
entendo como posso ter dito o que alegam que eu disse.

Não há base científica para tal crença". Tais desculpas
públicas indicam certa ingenuidade sobre a natureza do
preconceito. Como as pessoas em geral desconhecem
a atitude tendenciosa que está em todos nós, ficam
chocadas quando comentários racistas, homofébicos
ou anti-semitas são proferidos por personalidades que
admiram. Até os que fazem tais comentários ficam, às
vezes, perplexos. O conhecimento de como funcionamos
ajuda a entender as origens dessas observações; elas
surgem de conexões subconscientes enraizadas na mente.
O fato é que qualquer um de nós poderia ter proferido
essas afirmações. Afinal, não escolhemos de forma plena
nossas atitudes, pois nem sempre a mente consciente
nos dirige. Assim, desejar não ter preconceito não é o
mesmo que não ser preconceituoso, de qualquer forma, é
possível ficar atento para evitar vexames.

os voluntários com impressões muito
diferentes. Os brancos consideraram
as interações satisfatórias, mas os ne-
gros, atentos ao comportamento não-
verbal dos universitários, considera-
ram que os jovens eram conscientes
dele e apontaram a intolerância
dos interlocutores.

Os preconceitos implícitos tam-
bém podem contaminar decisões
deliberadas. Os psicólogos Laurie
A. Rudman e Richard D. Ashmore,
da Universidade Rutgers, em Nova
Jersey, descobriram, em pesquisa feita

em 2007, que brancos que manifes-
tam maior preconceito implícito em
relação aos negros também têm mais
tendência a realizar atos discrimina
tórios na vida cotidiana, como evitar
a convivência com negros e depreciar
seu trabalho, contar piadas raciais,
insultá-los, ameaçá-los ou agredi-los
fisicamente. Ou Seja: ainda que as pa-
lavras neguem, os atos falam por si.

Em uma segunda pesquisa relatada
no mesmo artigo, Rudman e Ashmore
conceberam um cenário experimental
para examinar com mais detalhe o elo

entre o preconceito implícito contra
judeus, asiáticos e negros e o compor-
tamento discriminatório em relação a
cada um desses grupos. Eles pediram
aos participantes que observassem
uma proposta orçamentária em ava-
liação na universidade e que fizessem
recomendações para a alocação de
fundos a organizações estudantis.
Os estudantes que manifestaram
maior intolerância não assumida em
relação a determinado grupo mino-
ritário tenderam a sugerir alocações
desfavoráveis às organizações dedi-
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cadas aos interesses desses grupos.
O preconceito implícito também

pode influenciar as decisões relativas à
contratação de empregados. Em expe-
rimento ainda não publicado, o eco-
nomista Dan-Olof Rooth, da Univer-
sidade de Kalmar, na Suécia, enviou
a 193 empregadores candidaturas
fictícias a emprego, com nomes de ho-
mens árabe-muçulmanos e suecos. Em
seguida, o pesquisador entrevistou os
profissionais de recursos humanos que
avaliaram os currículos e mediu seus
preconceitos implícitos em relação a
árabe-muçulmanos. Ele constatou o
que era de se esperar: quanto maior o
preconceito do empregador, menor a
probabilidade de um candidato com'
nomes como Mohamed ou Reza ser
chamado para entrevista. O curioso
é que as pessoas não admitem esse
comportamento e chegam mesmo a
condená-lo nos outros.

MENTE ABERTA
O preconceito racial inconsciente
ainda pode contaminar decisões
médicas cruciais. Em estudo de
2007, Banaji e colegas de Harvard
apresentaram a 3,87 médicos de
pronto-socorro uma fotografia e um
breve resumo clínico descrevendo um
paciente de meia-idade - em alguns
casos branco, em outros negro — que
chegava ao hospital se queixando de
dores no peito. Os médicos, em sua
maioria, não admitiram o preconceito
racial, mas, na média, revelaram,
segundo os testes realizados, uma
tendência desfavorável aos negros,
de forma moderada a intensa. Quanto
maior o preconceito racial do profis-
sional, menor a probabilidade de dar
a pacientes negros as modernas - e
dispendiosas - drogas trombolíticas
(que dissolvem coágulos).

Os pesquisadores acreditaram,
durante muito tempo, que como as
associações implícitas se desenvolvem
bastante cedo e somos inconscientes

delas, seria praticamente impossível
mudá-las. Mas a pesquisa recente su-
gere que podemos reelaborar nossas
crenças e atitudes implícitas ou, pelo
menos, controlar seus efeitos.

Contemplar os grupos-alvo em
contextos sociais mais favoráveis pode
ajudar a enfrentar atitudes tendencio-
sas. Em estudos de laboratório, ficou
demonstrado que diversas estratégias
permitem enfraquecer o preconceito
implícito. Surte efeito, por exemplo,
ver um rosto negro com uma bonita
paisagem ao fundo em vez de uma
rua deteriorada; considerar exemplos
de negros admirados, como Denzel
Washington e Michael Jordan, ou,
ainda, ler sobre as contribuições que
árabes e muçulmanos deram à hu-
manidade. Estudantes que assistiram
a um curso sobre redução de idéias
preconcebidas com professor negro
mostraram, ao f inal do semestre,

Há cerca de 50 anos o psicólogo social
Gordon Allport já salientava que palavras
categorizam e restringem as percepções

que temos dos outros

menos preconceitos implícitos e
explícitos do que os estudantes que
tiveram o mesmo curso com professor
branco. O psicólogo Nilanjana Das-
gupta, pesquisador da Universidade
de Massachusetts Amherst, descobriu
em pesquisa recente que alunas de en-
genharia que tiveram um professor de
matemática, em vez de uma professo-
ra, manifestavam atitudes implícitas
negativas em relação à disciplina e
consideravam a matemática como
"masculina". O mesmo não ocorria
com as estudantes que tiveram aulas
com uma mulher.

Há mais de meio século, o psi-
cólogo social Gordon Allport de-
nominou os rótulos dados a grupos
de "nomes que operam divisões",

apontando assim o poder que as
palavras têm de dar forma ao modo
como categorizamos e percebemos
os outros. A pesquisa recente sugere
que as palavras têm o mesmo poder
no nível implícito. Em estudo de
2003, o psicólogo Jason Mitchell,
de Harvard, junto com Nozek e
Banaji, solicitou que estudantes do
sexo feminino categorizassem nomes
típicos de mulheres negras e homens
brancos segundo a etnia ou o gêne-
ro. Os pesquisadores descobriram
que a divisão das1 palavras segundo
a raça desencadeava uma tendência
pró-branco, mas a categorização
segundo o gênero levava a uma
tendência implícita pró-mulher (e,
portanto, pró-negro). "Essas atitudes
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se formam e também podem mudar
rapidamente, se reestruturarmos o
meio para substituir as associações
estereotipadas por posturas mais
flexíveis", acredita Dasgupta.

Em outras palavras, as mudanças
nos estímulos externos, muitos das
quais estão fora de nosso controle,
podem levar o cérebro a fazer novas
associações. Uma estratégia mais
óbvia seria confrontar as atitudes ten-
denciosas com o esforço consciente.
Evidências sugerem que a força de
vontade pode funcionar. Entre os
médicos da pesquisa sobre drogas
trombolíticas que estavam cientes do
propósito do estudo, os que mostraram
maior preconceito racial não admitido
foram os mais propensos a receitar o
tratamento a pacientes negros. Isso
sugere que o reconhecimento da pre-
sença do preconceito implícito ajudou
a superá-lo. Além disso, aquele que
manifesta uma forte motivação para
não ser preconceituoso tende a ser
menos implicitamente tendencioso.

A VIDA SEM VALOR
Alguns estudos indicam que a pessoa
hábil no uso da lógica e da força de
vontade para controlar os impulsos
mais primitivos exibe menos precon-
ceito implícito. Pesquisas sobre o
cérebro sugere que os indivíduos que
melhor conseguem inibir os concei-
tos velados são especialmente hábeis
em detectar descompassos entre
suas intenções e ações. Elaborar
estratégias simples e concretas para
superar conceitos preconcebidos em
situações particulares também pode
eliminar os preconceitos implíci-
tos, sugere estudo. O psicólogo B.
Keith Payne, da Universidade da
Carolina do Norte, em Chapei Hill,
e seu colega Brandon D. Stewart,

pós-doutorando na Universidade
de Queensland, na Austrália, desco-
briram que os indivíduos decididos
a pensar na noção de "segurança"
sempre que vêem um rosto negro
mostram enorme redução no pre-
conceito racial implícito. "Não é
preciso martelar isso na cabeça das
pessoas. Basta ter essa estratégia
na manga (pense no conceito e na
palavra "segurança"), à qual se re-
corre sempre que necessário. Uma
vez realizado 'o plano', ele se torna
automático", observa Payne.

Em artigo, publ icado na de
2007 revista Group Processes &
Intergroup Relatíons, os psicólo-
gos Laurie A. Rudman e Richard
D. Ashmore Rudman e Ashmore
disseram que "o fato de crescermos
em uma cultura na qual algumas
pessoas são mais valorizadas que ou-
tras provavelmente permeará nossas
concepções particulares, por mais
desanimador que isso seja".

Mas se aceitarmos essa caracte-
rística da condição humana, teremos
de escolher como lidar com ela.
Podemos ficar melancólicos e apá-
ticos ou reagir com determinação,
de modo a superar o preconceito.
"Nossa capacidade de mudança é
grande", afirma Banaji . "Mas que-
remos mudar? Esta é a questão
colocada a cada um de nós como
indivíduos, psicólogos, psicanalis-
tas, professores, cientistas, juizes,
empresários - ou simplesmente
seres humanos."

Leia mais sobre preconceito no blog
da Mente 6c Cérebro: http://www.
mentecerebro.com.br/blog
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