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PRECONCEITO: DESIGUALDADE REJEITADA POR DEUS

PRECONCEITO, UM MAL A SER VENCIDO
Preconceito como o próprio nome diz, é um pré

preconceito implícito nas pessoas e hoje essa pesquisa

conceito que alguém faz sobre outra pessoa ou um

é feita em vários lugares do mundo, só em Harvard o

grupo sempre de forma discriminatória e intolerante.

teste já foi feito mais de 18 milhões de vezes, e só no

Infelizmente, essa realidade atinge uma grande

teste de raça já foi definido uma afinidade por pessoas

parte da população mundial, pois o preconceito é algo

brancas e contra pessoas negras, no teste as pessoas

muito amplo, e mais comum do que parece.

conectam mais rápido conceitos ruins a pessoas negras

Um estudo feito pela Universidade de Harvard
demonstrou que as pessoas são preconceituosas não
apenas explicitamente, mas também implicitamente.
O preconceito explícito teve uma grande redução
nas últimas décadas, temos com exemplos a Inglaterra
dos anos 1980, 50% da população se dizia contra

do que a pessoas brancas.
As grandes empresas americanas tem usado o IAT
com seus funcionários, pois quanto mais se erradicar o
preconceito implícito entre funcionários, mais talentos
aparecerão, e melhor lucratividade para a empresa.
Claro que este teste é muito subjetivo, já que há

casamentos interraciais. Essa taxa caiu para 15% em

momentos em que algumas pessoas fazem o teste mais de

2011 e o próprio Estados Unidos que em 1958, 94%

uma vez a há diferença nos resultados, já que se o humor

dos americanos disseram desaprovar casamentos entre

não estiver bem, este lado preconceituoso floresce mais.

pessoas brancas e negras. Esse número caiu para 11%

O IAT não é um consenso entre os pesquisadores já

em 2013, porém o preconceito implícito é muito mais

que o comportamento humano é muito influenciado

difícil de se tratar e erradicá-lo.

pelo meio, clima, cultura, alimentação, podendo ser

O Teste de Associação Implícita (IAT) feito na
Universidade tem a finalidade de identificar o

fatores extremamente importantes para a formação da
opinião implícita quanto a definição do preconceito.
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