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ONG CRIOLA, CONSTRUINDO UM CONCEITO DE SER  

MULHER NEGRA NO RIO  

 

Mônica Gomes Coutinho Abreu  

Carla Silva Barbosa  

 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi de analisar e trazer a reflexão, os comportamentos racistas 

dos indivíduos preconceituosos, e da sociedade brasileira onde ocorre a discriminação 

racial, nas mulheres negras que são vítimas dessas situações. 

No primeiro capítulo, foi realizado uma pesquisa bibliográfica para falar do contexto 

feminino e dos movimentos feministas. O segundo capítulo, descreve o preconceito 

racial, que foi divido em quatro sub-ítens com a definição de vários autores, discutindo 

o racismo na construção das identidades e outros aspectos físicos. O terceiro capítulo, 

relata a atuação do psicólogo e seus deveres, e o quarto capítulo são as considerações 

finais dos enfoques de todo estudo deste trabalho. 

 Metodologia: 

 Revisão bibliográfica sobre o tema; 

 Realizar uma introdução sobre o racismo e o preconceito racial e suas evidências 

nos dias atuais, onde o psicólogo vem atuando elevando a sociedade a uma 

reflexão e uma sensibilização nessas questões. 

 

 

 

Palavras chaves: Preconceito racial. Racismo. Mulheres negras. ONGs. 
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NGO CRIOLA, BUILDING A BE CONCEPT 

BLACK WOMAN IN RIO DE JANEIRO 

 

 

 

Monica Gomes Coutinho Abreu  

Carla Silva Barbosa  

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to analyze and bring reflection, racist behavior of 

prejudiced individuals, and Brazilian society where there is racial discrimination, the 

black women who are victims of these situations. In the first chapter, a literature search 

was conducted to discuss the feminine context and feminist movements. The second 

chapter describes the racial prejudice that was divided into four sub-items to the 

definition of several authors, discussing racism in the construction of identities and 

other physical aspects. The third chapter, says the psychologist and his duties, and the 

fourth chapter are the concluding remarks of the approaches to study all of this work.  

 Methodology: 

 Literature review on the subject ; 

 Make an introduction to racism and racial prejudice and their evidence today, 

where the psychologist has worked raising society to reflect and raise awareness 

on these issues. 

 

Key words: Racial Prejudice. Racism. Black women. NGOs.  
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INTRODUÇÃO 

 

 “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por 

sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se 

elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais 

naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é 

uma chama que pode ser oculta, jamais extinta”.  

 

(Nelson Mandela) 

 

Atualmente podemos perceber que o Brasil, além de ter proporcionado o fim da 

escravidão aos negros, continua a manter as diferenças sociais, através da história e da 

cor de cada um, conforme sua raça, é a discriminação racial que atinge os afro-

descendentes. 

 O preconceito racial deve ser combatido, de maneira que se faça uma 

desconstrução da imagem e dos esteriótipos do negro, e da sua cultura, pois a sociedade 

e os indivíduos preconceituosos visam a aparência e a personalidade do negro como de 

um ser exterior tipado, como algo que não se pode mudar, mas hoje estamos em um 

novo século onde tudo pode ser visto com outro olhar. Fixando nas coisas boas e 

proveitosas da cultura africana e se conscientizar que a boa contribuição do negro em 

nosso país, o faz dele um ser humano digno e merecedor de honras. Atualmente a raça 

negra se destaca com a profissão que exercem: os artistas, cantores, todos que possuem 

nível superior, os que ocupam os cargos políticos como os de juiz ou promotor. 

  Hoje nós sabemos que nosso país possui uma enorme população afro-brasileira, 

possuindo uma rica cultura, com os ritmos musicais do afro-regg, da capoeira, das 

palavras incorporadas na língua portuguesa, os tipos de alimentação, as práticas 

religiosas, enfim, são muitas as formas pelas quais a cultura vinda da África está 

presente em nosso dia a dia e revela uma parte importante daquilo que somos.  

 As informações retiradas através do site do Conselho Nacional da Justiça (CNJ),  

nos dá uma definição do que é o racismo, e nos mostra a determinada lei: 

 

“[...] racismo é a conduta discriminatória dirigida a determinado grupo. 

Considerado mais grave pelo legislador, é imprescritível e inafiançável e 

injúria racial, consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de 

elementos referentes à raça, a cor, etnia, religião ou origem”. “Portanto, 
racismo é crime!! encontra-se previsto na lei de nº 7.716/1989 e injúria racial 

que também encontra-se tipificada no artigo 140 do Código Penal 

Brasileiro”. (CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA). 
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 As mulheres negras, buscam o resgate do significado de ser negra, promovendo 

o reconhecimento da corporeidade negra, que é um processo de desinibição e de 

desenvolvimento da cultura corporal. Ao se se olharem no espelho, obtém como 

resposta o resultado da autoestima e da satisfação, e do orgulho de ser negra. 

 Este trabalho tem por objetivo, fazer um levantamento de várias pesquisas 

bibliográficas para mostrar as atitudes racistas e preconceituosas e também para mostrar 

a atuação do psicólogo, e apresentará também o trabalho da ONG CRIOLA, que é um 

espaço produtivo de transformação. 

A ONG CRIOLA, que se encontra no centro do Rio de Janeiro, trabalha com a 

formação na área da educação, inserindo as mulheres negras nos cursos de pré- 

vestibular, computação etc. E trabalha com a informação, e a instrução na área dos 

direitos humanos, desenvolvendo atividades na área da saúde, da violência, da cultura e  

trabalha também com crianças, adolescentes e mulheres negras, estimulando a 

autoestima, definindo o seu trabalho através da defesa e por promover os direitos das 

mulheres negras de maneira de se apresentar de forma integrada e transversal. 

 O presente trabalho de conclusão de curso, foi elaborado com o objetivo 

principal de mostrar o que é o preconceito racial e suas evidências nos dias atuais, onde 

o profissional de psicologia vem atuando na sociedade, levando-a a uma reflexão, e uma 

sensibilização às questões étnico-raciais, que acometeu as mulheres negras no passado, 

e que vem acometendo nos dias atuais. 

 A ANPSINEP – Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores, 

que são profissionais que atuam com a missão de proferir com a distinção e clareza, a 

produção na motivação e na apresentação de conhecimento, das ações na política, na 

área da Psicologia na questão do impacto do racismo, na edificação e na formação das 

subjetividades e nas relações raciais, desta maneira, podemos ver a importância que a 

psicologia tem, nas questões das relações raciais, e do quanto ela têm se inclinado para 

isto, nos trazendo uma postura contra o racismo. 

 É importante ressaltar, que o interesse para elaborar esta pesquisa, foi dado por 

cursar Psicologia, por ser mulher negra, e para expandir o conhecimento deste assunto 

que atualmente está sendo muito evidenciado nas mídias, devido aos números ocorridos 

de casos. 



10 

 

 Os principais autores utilizados foram: Cyntia Sarti e Ingrid Cyfer no Capítulo I 

(O feminismo e sua contextualização) trazem a definição dos movimentos feministas, 

Leilah Landim com a definição das ONGs, Jurema Werneck relatando a história da 

mulher negra. 

 No Capítulo II (Preconceito racial) os autores utilizados foram: Maria Luiza 

Tucci Carneiro definindo o preconceito racial, com seu livro “O racismo na história do 

Brasil”, José Leon Crochick definindo o preconceito racial e também Octavio Ianni, 

Abdias do Nascimento, e demais autores em cada subitem. No Capítulo III (Atuação do 

psicólogo) utilizei os sites: da ANPSINEP- Articulação Nacional de Psicólogos Negros 

e Pesquisadores, Conselho Federal de Psicologia com a resolução do preconceito e da 

discriminação racial e o Conselho Regional de Psicologia. 
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Capítulo I-O Feminismo e sua Contextualização                                              

1.1-Os movimentos feministas 

  

 Segundo Sarti (1985), existiam duas vertentes do movimento de mulheres 

brasileiras. Por um lado, existiam grupos voltados a uma luta mais geral, que estavam 

preocupados com questões relativas à luta contra a ditadura e com demandas da 

população mais pobre. Por outro lado, existiam grupos com um caráter mais reflexivo, 

estavam ligados a subjetividade, onde as experiências individuais de opressão eram 

compartilhadas em um terreno mais privado. 

 A autora ainda menciona um ponto de conflito no movimento feminista, uma 

contradição entre lutas gerais da sociedade e a luta pelas questões específicas das 

mulheres, na busca de sua autonomia. Esse conflito é produto da peculiaridade da 

adaptação do feminismo no Brasil.  O movimento brasileiro de mulheres surge em um 

contexto de esvaziamento dos espaços radicais de luta política, produto dos anos de 

forte repressão do militarismo.  

 

 Com base no Movimento Feminista Brasileiro que se inicia na década de 

1970, este texto pretende ressaltar a particularidade do feminismo como uma 

experiência histórica que enuncia genérica e abstratamente a emancipação 

feminina e, ao mesmo tempo, se concretiza dentro de limites e possibilidades, 

dados pela referência a mulheres em contextos Políticos, sociais, culturais e 

históricos específicos. (SARTI, 1985; p.35). 

 

 

 Para Cyfer (2009), o feminismo é proveniente do movimento feminista, onde as 

mulheres se reuniam para expressarem as suas angústias, algo favorável às mulheres na 

equiparação aos homens, nos direitos civis, sociais, políticos e filosóficos, que levanta 

questões nas relações de poder, e que também se opõe ao poder patriarcal, sugerindo 

uma mudança na sociedade. É uma filosofia que aceita e concorda com a existência de 

uma opressão, que é destinada somente as mulheres, incorporando várias maneiras, de 

acordo com a classe social, os costumes, e a cultura do grupo étnico. O objetivo do 

movimento é alcançar a liberdade, a igualdade, respeitando as diferenças, e para 

conseguir uma experiência de vida livre dos padrões opressores, em relação ao gênero, e 

realizando uma mudança na cultura masculina dominante. 

 De acordo com a autora, existiram confrontos nas teorias feministas modernas e 

pós-modernas, quando ocorre as exclusões dentro do próprio movimento, com a 

dificuldade da representação das diversas formas de viver a condição feminina. Dentre 
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estas dificuldades estão as classes sociais, a origem racial, e a identidade de gênero, 

excluindo algumas mulheres integrantes do movimento, e principalmente as mulheres 

negras. Cyfer (2009) afirma que: 

 

O movimento feminista conferiu um espaço privilegiado para essa questão 
desde meados da década de 1980. Denúncias de exclusão dentro do 

feminismo alertaram para o problema de sua representatividade. Mulheres 

que se sentiam marginalizadas pelo próprio movimento acusaram-no de 

exprimir apenas as vozes das mulheres da elite racial e social. As primeiras a 

levantarem essa questão foram as negras norte-americanas, mas logo esse 

tema invadiu os movimentos feministas pelo mundo todo, inclusive no 

Brasil.(CYFER, 2009; p.11).  

 

Ela ainda menciona: 

O processo de abertura política contribui para a ênfase das especificidades 

das demandas feministas. As questões de gênero foram tendo destaque à 

medida que as demandas políticas públicas dirigidas às mulheres ganharam 

mais espaço e voz. No entanto, com o declínio da ditadura, vieram a tona as 

divergências entre as mulheres do movimento, que estiveram contidas pelo 

poder aglutinador da oposição ao regime militar.  
A partir de então, o movimento feminista brasileiro ramificou-se 

significativamente. A proliferação das ONGs no Brasil contribui para dar 

maior especificidade às demandas dos diferentes grupos de mulheres e a 

dirigir essas demandas a reformas institucionais (CYFER, 2009; p.18). 
 

  Segundo Carneiro (apud JAFETE, 1993, p.13-18), afirma que o movimento de 

mulheres negras é conhecido pela precisão, de estabelecer uma identidade política de 

acordo com os movimentos feminista e negro, e que em último momento estabelecem 

sua existência e equívoco. Elaborando diferentes interlocutoras e interlocutores, as 

mulheres negras brasileiras que exerciam relações de aproximação e negação com o 

feminismo, separados dos seus discursos, como uma forma de adjetivação “ocidental e 

negro”, reclamam sua posição de silêncio que se encontra escondida na sociedade, e na 

história brasileira. Sendo assim, nos campos feministas no lugar de ocupação de sujeitas 

do seu discurso, pelo oposto do que exerciam em relação primeiramente às mulheres 

brancas, que do contrário se impuseram como incontestáveis, que mostravam-se 

marcando presença e sendo ouvidas.  
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1.2-As mulheres negras e sua relação com as ONGs 

 

 Segundo Landim (1988), as organizações não governamentais, seguem atuando 

em um método de interação social, juntamente com as entidades sociais, com o 

encorajamento nas mudanças, e na ação social das empresas. As ONGs surgiram com a 

impotência do Estado para atender as demandas, e necessidades sociais, são 

organizações do setor público não-governamental. Estas entidades da sociedade civil, as 

ONGs, não faz parte do Estado, porém se revestem do caráter público, de acordo com 

que se dedicam a causas e os problemas sociais, entretanto, apesar de serem sociedades 

civis privadas, são organizações sem fins lucrativos que não têm o lucro como foco 

principal, mais sim o atendimento das necessidades da sociedade.  

 A classificação e as ações dos trabalhos das ONGs nas atividades, dos projetos, e 

nos programas, é uma escolhe que permite utilizar e determinar recursos, e acompanhar 

as realizações dos mesmos. Para Landim (1988): 

 

Em primeiro lugar, o espaço social em que se movem as ONGs apresentam 

mudanças empíricas consideráveis, acentuadas nos anos 90. Ressalto sobre 

tudo a vasta área que podemos chamar da ação social privada, ou das 

organizações da sociedade civil dedicadas a intervenções no campo da 
questão social, ou da pobreza, da marginalidade e da vulnerabilidade, com 

variados ideários e práticas. (LANDIM, 1988; p. 67). 
 

 Nas décadas de 80 e 90, foram criadas diversas ONGs de movimento negro, 

preparadas profissionalmente para o combate ao racismo e para a busca da democracia 

racial, pois uma ONG de mulheres negras é como uma porta aberta com muitos 

benefícios, e avanços para cada negra que entra fazendo parte de tudo o que almeja e 

precisa saber, é um espaço produtivo de transformação; porque existe em algumas 

ONGs, oficinas de artesanatos, e cursos não só de corte e costura, mais 

profissionalizantes. 

 A articulação de ONGs de mulheres negras brasileiras, possui 23 organizações 

integrantes em todo o país, com 4 organizações na coordenação: CRIOLA/R.J.; Geledés 

(Instituto da Mulher Negra Brasileira de São Paulo).; Grupo de Mulheres Negras 

Malinga/G.O.; IMENA/A.P.  

 Hooks (1995), em seu texto “Intelectuais Negras”, menciona um pouco mais 

sobre uma cultura onde predomina o racismo, o sexo, e que é de uma origem anti-

intelectual, onde as mulheres negras devem elaborar, ou criar estratégias para contrapor 
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a baixa estima imposta a elas. A autora fala sobre o que passou na sua adolescência, que 

foi um período de transformação, que a fez produzir pensamentos críticos e analíticos, 

devidos aos maus-tratos de sua família. Isto fez com que ela introduzisse na vida 

intelectual, achando segurança e abrigo. Essas estratégias podem valorizar o trabalho de 

cada uma dessas mulheres, que em tempos passados só eram vistas como objeto sexual 

para os senhores de escravos, de amas de leite, de ventre reprodutor, como doméstica, 

prostitutas, enfim, como objetos.  

 É exatamente por isto que as mulheres negras brasileiras, veem buscando 

concretizar por meio de suas organizações autônomas, mudar este quadro 

preconceituoso. As mulheres negras criaram espaços únicos de resistência, de educação 

e criatividade, onde puderam exercer o poder de se auto-representar e de uma 

intervenção política. (BELL HOOKS, 1995; p. 466 – 468).  

Para Werneck  (2010): 

 

As mulheres negras são estereotipadas e subvalorizadas na história do Brasil, 

em decorrência do vigor com que sistemas de inferiorização deste grupo 
social têm atuado ao longo da história entre nós. E que acabam por 

influenciar as interpretações sobre suas formas de participação social. 

(WERNECK, 2010; p. 08-17). 
 

Ela ainda afirma que: 

 

A trajetória das mulheres negras relatadas de forma breve e perigosamente 
linear, aqui não nos permite afirmar que houve qualquer espécie de 

continuidade histórica entre as diferentes organizações de mulheres negras 

que se desenvolvem no Brasil ao longo das diferentes fases da história do 

país, na segunda metade do século XX ou no século atual. Mas sim, que 

diferentes elementos circulantes e até então considerados, estiveram à 

disposição, estabelecendo nexos entre diferentes momentos e sujeitos, 

permitindo variadas singularizações. (WERNECK, 2010; p.08-17). 
  

 

 A autora se refere a história do negro em nosso país, e que em algumas ONGs de 

mulheres negras, não ocorre mais o resgate deste fato importantíssimo, ao contrário 

disto estão dando importância às outras questões. 
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1.3-A ONG CRIOLA  

 

 De acordo com as informações colhidas no site de consulta da ONG Criola, 

posso dizer que sua fundação foi no dia 02 de setembro de 1992, no Rio de Janeiro, 

sendo uma instituição com um grupo de mulheres negras da sociedade civil e sem fins 

lucrativos. A coordenação é composta também por mulheres negras, com diferentes 

formações, todas com nível superior de escolaridade, com várias graduações, com 

mestrado e doutorado, algumas cursaram no exterior. Dentre elas existem médicas, 

assistente social e etc. Neste mesmo grupo, algumas pertenceram anteriormente ao 

programa de mulheres do CEAP-Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, 

também em diferentes organizações negras e instituições governamentais que atuavam 

em serviços de proteção à criança e ao adolescente.  

 A ONG CRIOLA trabalha com a formação na área da educação, e a informação, 

desenvolvendo atividades na área da saúde, violência, cultura e direitos humanos, e 

trabalha também com crianças, adolescentes e mulheres negras, estimulando a 

autoestima, definindo o seu trabalho através da defesa e por promover os direitos das 

mulheres negras de maneira de se apresentar de forma integrada e transversal. 

  Segundo o site (criola.org.br/criola), a ONG: 

 
“[…] vem lutando pelo fortalecimento das mulheres negras, valorizando a 

cultura e as tradições afro-brasileiras, pela melhoria das condições de vida da 

população negra”. Sua missão é: “instrumentalizá-las para o enfrentamento 

do racismo, do sexismo, da homofobia, para o desenvolvimento de ações 

voltadas à melhora das condições de vida da população negra e das mulheres 

negras em especial.” Com o objetivo de: “criar e aplicar novas tecnologias 

para a luta, politicas de grupos de mulheres negras; produzir conhecimento 

qualificado por dados específicos sobre o contexto atual das questões de 

direitos; formar lideranças negras aptas a elaborar suas agendas de demanda 

por políticas públicas e a conduzir processos de interlocução com gestores 

públicos; incrementar a pressão politica sobre governo e demais instâncias 

públicas pela efetivação de direitos, particularmente o direito à saúde, o 
acesso à justiça e a equidade de gênero, raça e orientação sexual.” 

(www.criola.org.br/criola). 
  

 Foi realizado três contatos com a ONG Criola, para se obter a liberação da 

entrevista de autorização, para a elaboração de minha pesquisa, mas infelizmente não 

foi obtido nenhuma resposta durante quase quatro meses, por tanto, não houve outra 

opção de escolha e solução, se não a de recorrer ao site da ONG Criola para, obter todas 

as informações que eu precisava.  
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 No último contato eu me identifiquei como negra, e isto veio à minha mente 

porque se trata de uma ONG de mulheres negras, e pensei que agindo desta maneira, 

facilitaria tudo.  

 Contudo, não foi o que aconteceu. Diante disso, algumas perguntas passaram a 

ocupar o processo dessa pesquisa: será que este local é realmente acessível? Será que as 

mulheres negras que precisam do apoio da ONG, e que desejam se inserir lá, conseguem 

chegar até lá? Qual o efeito que isto têm no mundo? Qual a produção de conhecimentos 

em cima de uma ONG de mulheres negras, em que a sua coordenação feminina tem 

nível superior de escolaridade, e que algumas tem a formação cursada no exterior? 
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Capítulo II – Preconceito Racial 

 

 Segundo Carneiro (1994), O racismo direcionado ao negro, é visto como 

resultado de uma certa dificuldade que o branco tem para enxergar, a essência do negro 

através de sua cor, essa dificuldade no entanto, pode ser superada com um esforço que 

permitiria, ver a essência humana do negro por trás de sua cor.  

 Podemos definir o racismo como algo intolerante, pois pode ser entendido como 

uma maneira muito específica para tornar natural a vida social das pessoas, ou seja, para 

explicar as contradições e diferenças pessoais, e sociais e também as culturais que a 

partir dessas diferenças são adquiridas como naturais. Quando se trata de algo 

intolerante, jamais pode ser natural, e diante das diversidades raciais, e das diferenças de 

classes sociais, também não pode ser natural, pois se a má índole vem da natureza 

humana de cada indivíduo, e é possível construir uma nova índole, com novos 

aprendizados. Podemos observar também que o costume de discriminar os que são 

diferentes, porque pertencem a outro grupo é proveniente da cultura do indivíduo, e 

muitas vezes dentro da própria sociedade, portanto, uma auto-análise ou uma 

introspecção, nos favorece o início para novos pensamentos e atitudes. 

 Segundo Carneiro (1996), o Brasil como estudamos, foi o último país a libertar 

os escravos, podemos perceber que o Brasil apesar de ter proporcionado o fim da 

escravidão aos negros africanos e seus descendentes, continua a manter as diferenças 

sociais através da história, da linhagem e da cor de cada um, o ex-escravo por exemplo, 

continuava sendo excluído dos bens que a sociedade oferecia, quando só alguns 

possuíam nos tempos passados, e nesta época vindoura; vimos que os negros até pouco 

tempo era inferiorizado de diversas maneiras, era representado como pobre, sujo, como 

aquele que serve, ou que é submisso; os estigmas de inferiorização falavam mais altos.  

 A escravidão pode ter provocado problemas e deficiências para a submissão dos 

negros no meio capitalista, isto seria um dos fatores determinantes ao papel subordinado 

do negro, no início da formação das classes sociais, ou seja, não havia como encaixá-los 

em uma posição elevada, por conta dessas deficiências, como o analfabetismo etc. 

  Hoje nós sabemos que nosso país possui uma enorme população afro-brasileira, 

com uma rica cultura, ritmos musicais, palavras incorporadas na língua portuguesa, os 

tipos de alimentação, as práticas religiosas, enfim, são muitas as formas pelas quais a 

cultura vinda da África está presente em nosso dia a dia e revela uma parte importante 

daquilo que somos. Sabemos também que a miscigenação veio através dos homens 
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brancos, quando procuravam as mulheres negras e escravas africanas, porque as 

mulheres brancas eram submissas à família, cuidando da organização dentro do casarão,  

dando ordens as escravas que trabalhavam dentro, e por isso precisavam está ausentes 

em vários momentos. 

 De acordo com o texto de CARNEIRO (1996) “O quilombo dos palmares”, 

relembramos a história da escravidão, quando os escravos negros não suportavam mais 

serem maltratados, e agredidos fisicamente em seus corpos, eles fugiam para o 

Quilombo. Zumbi foi um líder guerreiro dos negros, que formavam grupos fortificados. 

O Quilombo dos Palmares prevaleceu por mais de 50 anos aproximadamente, até que 

em sua última batalha, Zumbi com uns 20 negros lutaram com muita garra e força até a 

morte. 

 Entendemos também, de acordo com nossos estudos e saberes, que a   

miscigenação ou mistura de etnias, é a principal característica do povo brasileiro, e o 

africano é uma delas, mesmo com tantas misturas no sangue, ainda assim algumas 

pessoas são impulsionadas a dizer que não ocorre isto nele.  

 As relações raciais estão acirradas, ou seja, estão sendo estimuladas e com isso o 

racismo cresce no Brasil, e a mais fiel interpretação sobre as relações raciais na atual 

evolução, é do acirramento da tensão, da intolerância racial, da étnica e da civilizatória 

com o crescimento do racismo no Brasil.  

  Para Crochick (2011), o preconceito racial na definição de outros autores e 

pesquisadores, desde tempos passados, é definido como um distúrbio psicológico.  

 

 

O preconceito vem sendo entendido como um problema psicológico a partir 

da década de 1920, quando passam a surgir conceitos e pesquisas sobre ele. 

 Essa nova forma de conceber os preconceitos surge frente aos conflitos 

raciais, particularmente entre brancos e negros.  

(…) 

Antes da década de 1920, as considerações feitas por parte das pessoas de cor   

branca sobre a inferioridade das pessoas de cor negra eram consideradas não 

preconceito, mas uma percepção adequada da realidade, e as teorias 
procuravam explicar aquela suposta inferioridade. Com os movimentos de 

direitos civis para os negros e contrários ao colonialismo, foi fortalecida a 

ideia da igualdade entre os homens e, assim, passou-se a conceber aquelas 

considerações como frutos de distúrbios psíquicos. (CROCHICK, 2011; 

p.61). 
  

 Segundo Lima (1998), psicóloga e antropóloga, precisamos ter algumas ideias 

sobre o uso da palavra negro e ela nos propõe uma forma diferente de ver o mundo. A 

autora menciona uma aluna que está descobrindo o significado de palavras e ideias, que 
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são usadas como racistas, que ao abrir o dicionário Aurélio a mesma se depara com o 

significado da palavra “negro”, que entre tantos significados estavam: sujo, encardido, 

triste e maldito. A mesma menciona que: 

 

 

 

O sentido que nós damos às palavras indicam o modo como vemos o mundo, 

traduz o que achamos das coisas. Se alguém diz, por exemplo, que fulano 

“fez um serviço de preto”, isso quer dizer que no fundo a pessoa acha que 

todas as pessoas negras sempre fazem trabalhos mal feitos. E isso por acaso é 
verdade? (Não, é racismo). 

Com o tempo, entendi também que o dia só existe se existe a noite. E que os 

dois são iguais sombra é bom quando tem muita luz e luz é bom quando está 

muito escuro. O petróleo é negro e não é sujo, o carvão é preto e faz fumaça 

branca, e eu pensei em tantos opostos que se equilibram que… Deu um 

branco na minha cabeça. (LIMA, 1998; p. 54).  

 

 

 O Conselho Nacional da Justiça (CNJ), no seu site, nos dá uma definição do que 

é o racismo, e nos mostra a determinada lei: 

 

“[...] racismo é a conduta discriminatória dirigida a determinado grupo. 

Considerado mais grave pelo legislador, é imprescritível e inafiançável e 

injúria racial, consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de 

elementos referentes à raça, a cor, etnia, religião ou origem”. “Portanto, 

racismo é crime!! encontra-se previsto na lei de nº 7.716/1989 e injúria racial 
que também encontra-se tipificada no artigo 140 do Código Penal 

Brasileiro”. (www.cnj.jus.br). 
  

 Não há como esquecer do sofrimento e da humilhação dos negros africanos, 

dentro de seu próprio país, na África do Sul. De acordo com o texto de Gonçalves 

(1990), durante o período de colonização, essa região foi alvo da cobiça e da ganância 

dos europeus, que a colonizaram subjugando os negros.  

 Quando deu-se a independência de 1961, os negros foram mantidos fora do 

governo, e uma parte da minoria dos brancos europeus, administraram o país, e se 

instalou o regime do “Apartheid”. Desta maneira deu-se início a segregação formada 

por uma grande maioria da população, que era formada por negros, para os africanos 

não fez diferença estar em um país independente, porque durante todo este período em 

que vigorou o regime, os negros africanos sofreram humilhações e afrontas como: não 

poder frequentar a mesma escola em que os brancos estudavam, ou não frequentar a 

mesma praia, ou não poder frequentar os clubes, os cinemas, os banheiros, ocupar os 

bancos de trás dos ônibus, não poder morar nos mesmos bairros com os brancos, e de 

maneira alguma andar nas ruas dos brancos sem um crachá, não poder ocupar os 
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mesmos cargos políticos que os brancos e sempre submetidos a trabalhos quase em 

regime forçado, e para viajarem de uma cidade à outra precisam de um passaporte 

exclusivo do governo. 

 Como falar desta triste história da África do Sul, sem mencionar “Nelson 

Mandela”? Foi um ativista político que muito lutou contra o preconceito racial e o 

racismo. Foi preso em 1964 por se manifestar em frente ao Congresso Nacional 

Africano, e foi liberto somente no ano de 1991, e em 1994 foi eleito como presidente, o 

primeiro presidente negro e assim foram revogadas as leis do Apartheid. 

 No texto “Vozes e políticas da diáspora na América Latina.” Reis (2011), 

menciona que existe uma diversidade de povos afrodescendentes nas regiões do Caribe 

e da América Latina, contando com toda sociedade, e com suas culturas negras que 

predominam o Brasil e a Colômbia, e que existe uma quantidade menor na Venezuela, 

no Uruguai e no Peru.  

 Desta maneira, é que se formou a união de mulheres negras para criarem as 

conferências. Todas essas mulheres que fazem parte ou não de movimentos feministas, 

de algumas organizações ou articulações, se reúnem em vários países para participarem 

das conferências latino-americana, que vem acontecendo há vários anos. A autora 

afirma que: 

 

Em 1992, foi constituída a Rede de Mulheres Afro latino-americanas, Afro-
caribenhas e da Diáspora, mesmo dia em que foi criado o dia Internacional da 

Mulher Afro latino-americana e Afro-caribenha. (REIS, 2011; P. 113). 

 

 De acordo com o site da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres da 

prefeitura da cidade de São Paulo, no dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional 

da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. 

 No Rio de Janeiro, o evento deste ano de 2015, foi na praia de Copacabana e 

reuniu muitas mulheres negras protestando contra o preconceito racial, que é acometido 

em mulheres. 
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“A data é um marco internacional da luta e resistência da mulher negra contra 

a opressão de gênero, o racismo e a exploração de classe [...]”. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES). 

 

“[…] Este dia nos coloca a importância de fortalecer laços com a América 

Latina e Caribe, de reconstruir estas relações com as cidades latinas, por uma 

rede de solidariedade e constituição de acordos e políticas internacionais. A 

cidade de São Paulo vem trabalhando nesse sentido, e a SMPM entende o seu 
papel fundamental nesse processo e atua no sentido de contribuir para este 

debate”. (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS 

MULHERES). 

 

“[…] O Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, 

comemorado em 25 de julho, é mais do que uma data comemorativa; é um 

marco internacional da luta e resistência da mulher negra contra a opressão 

de gênero, o racismo e a exploração de classe. Foi instituído, em 1992, no I 

Encontro de Mulheres Afro Latino-Americanas e Afro-caribenhas, para dar 

visibilidade e reconhecimento a presença e a luta das mulheres negras nesse 
continente. A recém-criada Secretaria Municipal de Políticas para as 

Mulheres de São Paulo tem também, por isso, como missão promover ações 

que fortaleçam as políticas públicas de empoderamento das mulheres negras, 

de conquista de cidadania e de combate a violência e a 

discriminação”.(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS 

MULHERES). 

 

“[…] Nesse sentido, está sendo constituída parceria entre a Secretaria 

Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) e a Secretaria Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial (SMPIR), com o objetivo de desenvolver 

projetos no âmbito do trabalho e da geração de renda, que consigam 

contribuir para a redução da exclusão enfrentada pelas mulheres 

negras”.(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS 

MULHERES). 
 

2.1-O racismo em oculto 

 

 Segundo Camino (et al, 2000), as pesquisas feitas aos estudantes universitários 

para saber a categorização do preconceito racial no Brasil, e em outros países, foi 

percebido que eles sabem que existe o racismo, mas não querem se envolver na causa. 

 Foi percebido também que muitos universitários são preconceituosos sim, mas 

disfarçam agindo com práticas e comportamentos fascistas, por questões sociais e por 

normas; e que em nosso país existe uma grande miscigenação de raças, que chega a um 

ponto máximo onde os indivíduos de cor negra se mostram com um comportamento, de 

comodismo que se aperfeiçoa fortemente. Os autores mencionam que: 
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Ao mesmo tempo, novas formas de categorização estão se desenvolvendo, 

formas que se destinam a substituir o conceito de raça pelo de modernismo, a 

cor branca sendo associada aos valores do primeiro mundo e a cor negra aos 

valores do terceiro mundo. Estas novas formas de categorização não se 

confrontam com as normas antirracistas, o que facilita a conservação dos 

processos de exclusão. Analisamos este processo numa perspectiva 

psicossociológica, utilizando como analogia o conceito de “Formação 
Reativa” para indicar que tanto os mecanismos psicológicos de inibição como 

as novas formas do discurso racial têm como objetivo preservar a 

discriminação racial vigente desde a escravatura, assim como retirar dos 

cidadãos o sentimento de responsabilidade por essa situação. (CAMINO, et 

al, 2000; P.32).  
 

 Sempre ouvimos o senso comum quando falam só da boca para fora: “somos 

todos iguais”, mas, em nome dessa referida igualdade se reproduz a segregação, da 

discriminação, da desigualdade, por isso preferem ficar no comodismo, não 

pronunciando nada que possa os comprometer, e nisto permanecem no secreto. 

 Para Santos (et al, 2004), o Brasil desde tempos passados, nunca afirmou ser um 

país racista, sempre negou isto, mas continua com o mito racial, pois o racismo é uma 

restrição costumeira e tradicional para o Estado brasileiro, que afirmava a existência do 

racismo social, uma resposta das diferenças econômico-sociais entre os povos negros e 

brancos. O referido autor afirma que: 

 

O Brasil se apresentou internacionalmente com a imagem de nação modelo 

de harmonia racial, constituindo-se no exemplo de país em desenvolvimento 
e de perfeita convivência racial, conforme consta nos relatórios apresentados 

à ONU sobre a convenção internacional sobre a eliminação de todas as 

formas de discriminação racial. Até 1995, os relatórios brasileiros afirmavam 

que não existia discriminação racial no Brasil, alegando que a história e a 

cultura do país eram avessas a qualquer preconceito. (SANTOS, 2004; p. 

157). 
 

 Segundo Nascimento (1978), a ausência de representação do negro nos 

currículos escolares ou a presença estereotipada da África no livro didático contribuíram 

para a manutenção de práticas pedagógicas que reproduzem a inferioridade das crianças 

negras no cotidiano escolar. O racismo, o preconceito e a discriminação racial são 

ocultados nas diversas instituições de ensino, naturalizando, dessa forma, as ideias 

preconceituosas e atitudes discriminatórias que resultaram, ao longo dos anos, em 

prejuízo à população negra no que se refere ao baixo nível de escolaridade, à exclusão 

do mercado de trabalho, entre outros fatores que ainda permanecem na sociedade 
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brasileira, como também foram criados e bem projetados alguns mecanismos sociais 

que negam o racismo. 

 

2.2-Construção de identidades nas relações raciais 

 

 Segundo Guareschi (et al, 2002), a identidade que é construída a partir da fase da 

adolescência e dos jovens, é baseada na cultura, nos usos e costumes dos mesmos, como 

os jovens pobres moradores de uma comunidade de classe baixa que declaram toda a 

verdade, do que é o preconceito racial, a discriminação e as diferenças das classes 

sociais, a exclusão social, dialogando dentro das salas de aula e juntando os fatos 

ocorridos com outros amigos do próprio local onde moram, quando uma menina vai  em 

um supermercado procurar uma vaga de emprego, e eles a maltratam dizendo que lá não 

trabalha negros.  

 Este modo de pensar e agir, busca aniquilar as raízes culturais de matriz africana, 

e que são primordiais para a formação da identidade racial. Esta é a base estrutural onde 

a identidade negra se consolida. Ainda no mesmo texto os jovens comentam também de 

outra amiga, que vai estudar em uma escola particular de outro bairro, e muda o seu 

comportamento e o seu jeito de ser, de como ela era antes de sair da escola deles. 

 De acordo com Sodré (1999), pode-se dizer que a identidade do próprio 

indivíduo, é feita e construída mediante o reconhecimento de uma outra pessoa, de um 

“outro”, representação, que irá classificá-lo nos meios sociais, formando assim a 

construção de ideias, assim como a representação que criamos sobre nossa identidade. 

 Desta maneira, vemos que quando as crianças negras nascem inseridas numa 

sociedade onde a educação hegemônica que valoriza a cultura europeia branca, em 

inúmeros planos da construção da identidade: no seu modo de falar, de vestir, as 

características físicas e o comportamento. 

 Neta produção positiva da cultura europeia, podemos entender que tudo que não 

faz parte disso é posto num campo de produção negativo. Nesse caminho, história, afro 

descendência, é essas crianças tenham aversão a esse povo, ou seja, de si mesmo, 

igualmente em tudo que os pertença.  

 Assim sendo, existe uma necessidade importante de uma educação antirracista, 

que venha valorizar a história e a cultura afro-brasileira, na construção dos estudantes 

negros, com uma identidade positiva. Existe uma importância extrema em enfatizar que, 
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uma educação antirracista é construída a partir da união de todo corpo que compõe uma 

escola: professores, diretores, coordenadores pedagógicos, pais e alunos, todos devem 

comprometer-se em fazer da escola, um espaço de respeito às diferenças e as 

diversidades existentes no local e fora dele. 

 Segundo Ianni (2004), entende-se a identidade negra como uma construção 

social, histórica, cultural, e que se implica na construção do olhar de um grupo étnico-

racial, ou de indivíduos que fazem parte de um mesmo grupo, para si próprio, 

dependendo do modo de se relacionar com o outro. Construir uma identidade negra real 

e incontestável, em uma sociedade com uma história que ensina o negro, desde muito 

cedo, que para ele ser aceito no meio é preciso negar-se a si mesmo, isto é um desafio a 

ser enfrentado por todos os negros brasileiros.  

 

Os elementos étnicos e raciais – traços genotípicos, idioma, religião e outros 

– tendem a identificar as pessoas de um grupo entre si e nas suas relações 

com as pessoas dos outros grupos. A verdade é que o preconceito, a 
discriminação e a barreira social de base étnica ou racial pode manifestar-se 

nas relações de trabalho e familiares, na escola, igrejas e seitas, em círculos 

políticos e assim por diante. Na sociedade brasileira tende a prevalecer o mito 

da igualdade étnica e racial. (IANNI, 2004; p. 265, 266). 
 

 

Ele ainda afirma que: 

 

 

 

O preconceito racial é engendrado e se manifesta em situações em que as 

pessoas ou os grupos se defrontam na competição por privilégios sociais 

(especialmente status em instituições econômicas ou políticas), ainda que se 

exprima em abstrações ligadas à raça ou à cultura. De conformidade com o 

estado das configurações estruturais, em que a competição entre pessoas e 

grupos se reforça ou se atenua, as manifestações preconceituosas tendem a 

exprimir-se com intensidade variável. (IANNI, 2004; p. 334). 
 

 O autor nos mostra que o preconceito racial, vem à tona quando ocorre situações 

de concorrências, entre pessoas que se acham no privilégio de ganhar status e honra, 

pensando em ser melhor que os outros. E o racismo podemos dizer, que é uma ideologia 

que opera nos grupos humanos, no qual consiste de opiniões que são pré-concebidas, 

para a formação dos conceitos de superioridade em relação ao outro. 

 

2.3-Discriminação racial sobre o corpo da mulher negra 
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 Segundo Nogueira (1998), a herança da escravidão deixou na mulher marcas que 

ainda hoje são observadas em sua vida, mais especificamente em seu corpo, no passado 

era objeto sexual de prazer para os senhores de escravos e hoje é conhecido 

culturalmente como: “o corpo da sambista, a mulata…”  

 A autora afirma que:  

 

Acredito que não se esgota aqui a possibilidade de entender de que maneira 

se deu e vai se dando esse processo, pelo qual passa o corpo e a feminilidade 

da mulher negra, tendo como pano de fundo todo esse passado histórico que 

atravessa, sem sombra de dúvidas, a constituição psíquica dessa mulher em 

particular. Proponho neste texto a possibilidade de pensarmos para além da 

singularidade de cada sujeito, como é o habitual na psicanálise, de modo a 

poder entremear também essas questões que, aparentemente, seriam 

exteriores ao processo de assumir-se sujeito, mas que, na verdade, faz parte 

de tudo que é herdado culturalmente, e que está inserido no que entendemos, 

também, como processo de estruturação do sujeito. (NOGUEIRA, 1998; p. 
45). 

  

 A mulher negra tem o seu corpo como o resultado de uma história de luta, ele 

precisa impôr sua presença para quebrar paradigmas, e para romper com a ideia do 

branqueamento, esta que muito já sofreu, além de ainda sofrer com a objetivação de seu 

corpo, que é próprio do machismo estrutural, ela ainda precisa saber como lidar com os 

padrões modernos de beleza que está em vigor, e que muitas vezes ela recusa o seu 

próprio corpo, e faz mudanças por meio de processos artificiais, na esperança de 

“anestesiar” a dor.  

 Essas mulheres negras, buscam o resgate do significado de ser negra, 

promovendo, o reconhecimento da corporeidade negra, que é um processo de 

desinibição e de desenvolvimento da cultura corporal. E ao se olharem no espelho, 

obtém como resposta o resultado da autoestima e da satisfação, e do orgulho de ser 

negra. Essas mulheres são advindas de espaços onde os estereótipos do corpo, do cabelo 

e das feições negras são postas como “negativas”, relacionados a inferioridade diante 

dos padrões de beleza construídos em nossa sociedade: cabelos loiros, lisos e olhos 

azuis. 

 Segundo Inocêncio (2006), existe uma reunião de elementos no corpo do negro, 

ou podem estar em conjunto, ou podem estar isolados, como o cabelo que faz parte do 

corpo da mulher negra, e se tornou algo mencionado com intensa alusão, para a 

conformação da identidade do povo de cor branca. Ele afirma que: 
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O cabelo crespo, uma vez assumido desperta uma série de reações que vão do 

riso à reprovação. No Brasil, é comum que uma pessoa diga para outra que vá 

domar os cabelos, ou vá dar um trato no pixaim, sem que isso represente 

ofensa ou deselegância. Parece que naturalizamos tanto esse tipo de 

entendimento que mesmo os indivíduos alvos preferenciais dessa forma de 
agressão, acabam em larga escala, cedendo a tais apelos. (INOCÊNCIO, 

2006; p. 185-191). 
 

Ele ainda diz: 

Imagina-se que a felicidade da pessoa negra esteja condicionada a uma 

imagem que, uma vez refletida, não revele aquele ser, mas um outro com o 

qual devesse parecer. A convivência dolorosa com o corpo, e particularmente 
com um cabelo, que nunca está em paz, obrigou as pessoas negras a 

desenvolverem mecanismos de defesa que não são necessariamente 

elaborados para resguardar a identidade, mas para diminuir o sofrimento. 

(INOCÊNCIO, 2006; p. 185-191). 
 

 O autor se refere aos preconceitos advindos das pessoas de nossa sociedade, que 

agem com comportamentos racistas e ignorantes a tal ponto, que abrem a boca para 

profanarem coisas absurdas contra as pessoas de cor. Aponta também que algumas 

mulheres negras se sentem na obrigação de seguir o padrão de beleza das brancas, e  

que outras preferem seguir a moda atual como a moda afro.  

 

2.4-Censo do IBGE 

  

 Segundo o censo do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que 

é um órgão que tem a responsabilidade de realizar os processos para propagar os 

recenseamentos, que são realizados a cada dez anos, com as Pesquisas Nacionais por 

Amostra de Domicílio (PNADs), que é realizada todo ano. Ainda no mesmo site do 

censo do IBGE, consta que no dia 20 de Novembro de 1995, através dos movimentos 

negros em Brasília, foi criado em homenagem à Zumbi dos Palmares, o dia da 

Consciência Negra. 

 Lembramos que na história da escravidão, quando os escravos negros não 

suportavam mais serem maltratados, e agredidos fisicamente em seus corpos, eles 

fugiam para o Quilombo. Zumbi foi um líder guerreiro dos negros, que formavam 

grupos fortificados. O Quilombo dos Palmares prevaleceu por mais de 50 anos 
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aproximadamente, até que em sua última batalha, Zumbi com uns 20 negros lutaram 

com muita garra e força até a morte. 

 A lei de nº 10.639, de Janeiro de 2003 se encontra no calendário escolar como 

obrigatoriedade nos ensinos da história do negro, na formação da sociedade nacional e 

da cultura afro-brasileira. 

 Ainda em 21 de Março de 2003, o governo federal criou a Secretaria de Políticas  

de promoção da Igualdade Racial na Presidência da República (SEPPIR) em favor dos 

movimentos Negros Brasileiros, no dia em que a ONU-Organização das Nações Unidas, 

instituiu o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, para lembrar do 

Massacre de Shaperville em Joanesburgo, na África do Sul, em 21 de Março de 1960. 

 Neste dia houve uma manifestação com 20 mil negros, que queriam o fim de 

uma lei que os obrigava andar somente com um passe, portando cartões de identidade, 

para especificar os lugares que eles poderiam andar. Durante esta manifestação, o 

exército agiu com violência matando 69 pessoas e ferindo 186. 

 Em 2010 foi aprovada mais uma lei, de 12.288, que intitula como o Estatuto da 

Igualdade Racial, conforme a SEPPIR, foi para a orientação e para a elaboração do 

Plano Plurianual (PPA 2012-2015), para a criação do programa de “Enfrentamento ao 

Racismo e Promoção das Igualdades Raciais”. 

 No censo de 2010, os negros no Brasil que correspondem a soma de pretos e 

pardos, estão classificados em aproximadamente 50,74% de brasileiros, que 

representam a metade da população brasileira, e consta que o Brasil possui 191 milhões 

de negros e pardos. 

 Na região Norte do país, o maior índice de casos contra negros foi no Amazonas, 

com o registro de 88% e acima da média nacional, que foi de 81%. 

 A taxa de desemprego dos negros em geral foi de 9,4% e a classificação de 

trabalhadores negros como informais, ou precárias é de 65,3%. 

 De acordo com o censo demográfico (IBGE) 2000, a população de cor ou raça 

que residem no Brasil e nas grandes regiões, em 2010 é de: 

 

CENSO 

2010 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

BRANCA 90.621.281 3.686.144 15.488.292 44.152.518 21.456.204 5.838.123 

PRETA 14.351.162 1.033.504 5.013.783 6.281.663 1.095.307 926.905 

PARDA 82.820.452 10.659.535 31.731.631 28.904.271 4.573.620 6.951.395 
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 Os maiores números de proporções de pardos estão nas regiões Norte e Nordeste 

do Brasil, no entanto os pretos se encontram mais vistos, relativamente nos estados 

nordestinos, sendo mais destacados para a Bahia, onde 17,1% afirmam ser de cor ou 

raça preta, isso corresponde cerca de 2,4 milhões de pessoas. Na Região Sudeste, se 

sobressai o Rio de Janeiro com 12,4% de pretos, chegando à 2 milhões de pessoas.  
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Capítulo III-ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 

 

 Conforme o site da ANPSINEP – Articulação Nacional de Psicólogos Negros e 

Pesquisadores, são profissionais que atuam com a missão de proferir com a distinção e 

clareza, a produção na motivação e na apresentação de conhecimento, das ações na 

política, na área da Psicologia na questão do impacto do racismo, na edificação e na 

formação das subjetividades e nas relações raciais. 

 O objetivo é sempre trazer a sensibilização dos outros profissionais de 

Psicologia, na causa do impacto do racismo, na formação da subjetividade e nas 

relações interpessoais; introduzir o tema das questões das relações raciais e da 

Psicologia nas instituições ou nos órgãos que se interessem, tendo afinidades com a 

causa; introduzir ações que causam os efeitos do racismo, focalizado na Psicologia, em 

várias áreas da sociedade, do trabalho, do serviço social, etc. Formar, manter e está à 

frente coordenando uma rede de psicólogos Negros e Pesquisadores, que trabalham com 

as relações raciais e as subjetividades. 

 Segundo o site do CRP-RJ-Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, 

no dia 27 de agosto de 2015, em que é comemorado o dia do psicólogo, foi realizado 

uma roda de conversa na própria sede do CRP-RJ, que se encontra localizado no bairro 

da Tijuca, com o seguinte tema: “O que a CRDH-Comissão Regional de Direitos 

Humanos tem a ver com essa tal de ANPSINEP-Articulação Nacional de Psicólogos 

Negros e Pesquisadores?”. 

 Neste evento foi discutida a importância da Psicologia em enfatizar e abordar os 

temas que se referem à questão racial. Foi pautada também este tema dentro das 

Universidades, a falta que se tem, e de como negros e negras estão sendo tratados dentro 

dos consultórios, quando não há respeito no processo histórico de racismo institucional 

do país.  

 Ainda no site do CRP-RJ em uma entrevista com a ANPSINEP, sobre Racismo 

Institucional e Psicologia, foi falado o seguinte: 
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“[...] É interessante ter em mente que não se trata de um novo tipo ou nova 

forma de racismo. O Racismo Institucional sempre coloca pessoas 

pertencentes a grupos raciais ou étnicos discriminados em desvantagem 

quanto ao acesso a bens e serviços gerados pelo Estado e/ou por demais 
instituições e organizações. Até pouco tempo, se explicava a permanência da 

população negra nos níveis mais baixos da “pirâmide” social como herança 

da escravidão; hoje, entendemos que isso ocorre porque existem normas e 

práticas institucionais que perpetuam as desigualdades. É preciso, 

primeiramente, se apropriar desse conceito e, a partir daí, tornar o racismo 

visível nas instituições e na sociedade para combatê-lo, além de políticas 

públicas que realmente dêem conta das especificidades das populações 

atingidas pelo Racismo Institucional”. (www.crprj.org.br). 
 
“[…] O CRP-RJ participava ativamente do Grupo de Trabalho Nacional para 

evidenciar a resolução CFP nº 018/2002 e tem norteado sua ação a partir do 

compromisso com a defesa dos Direitos Humanos: essa é uma posição ética e 

política em face da construção e consolidação de uma sociedade que seja de 

fato democrática. Deve-se considerar que há bem pouco tempo o Estado 

brasileiro reconheceu ser o racismo um dos determinantes das desigualdades 

sociais, e apenas no século XXI esse debate de fato começa a ganhar corpo 

na sociedade, surgindo, então, políticas púbicas voltadas à população negra. 

Penso que cabe à Psicologia e aos “psis” buscar cada vez mais 
comprometerem-se com o tema das relações raciais e contribuir para que 

tenhamos uma sociedade na qual a diversidade humana seja entendida como 

riqueza”. (www.crprj.org.br). 
 

E no dia 20 de Novembro de 2015, o CRP publicou um informativo sobre o Dia da 

Consciência Negra, dizendo o seguinte: 

 

“Neste 20 de novembro que, aludindo à data da morte do líder negro Zumbi 

dos Palmares, marca o Dia da Consciência Negra, o CRP-RJ manifesta seu 

total apoio à luta contra a opressão secular vivenciada pela população negra 

no Brasil, país que abriga a maior população negra fora da África, sem, no 

entanto, acolhê-la verdadeiramente no que diz respeito a seus 

direitos”.(www.crprj.org.br). 

 

 
“Faz-se importante destacar a responsabilidade social das (os) psicólogas (os) 

no debate que envolve o combate ao racismo, ao genocídio da juventude 
negra e às desigualdades sociais, bem como a luta em prol da promoção de 

direitos, de ações pela saúde da população negra e da equidade sociorracial e 

de gênero, bandeira erguida na Marcha das Mulheres Negras, em Brasília, no 

último dia 18, causa a ser defendida por toda a categoria”. 

(www.crprj.org.br). 
  

 Segundo a cartilha do CRP da 3ª região da Bahia, que foi publicada pelo grupo 

de trabalho: “Psicologia e Relações Raciais”, e que compõe a comissão de direitos 

humanos do CRP-03, afirma que eles vem atuando com um grande objetivo, e com a 

máxima comoção e sensibilização dos psicólogos profissionais, e também para os 

estudantes de psicologia, e nos mostra o quanto se é importante os debates sobre a 
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temática do racismo, e principalmente ao se relacionar às expansões e às dimensões 

subjetivas e sócio-históricas sobre o racismo, que ainda acomete o nosso país. 

 Deixo em anexo a resolução do CFP nº18/2002 que estabelece normas para a 

atuação dos psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial. 
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Considerações Finais  

 

 Espera-se com este trabalho, poder ter atingido o objetivo de está contribuindo 

para fortalecer a importância em combater o preconceito racial em nossa sociedade, e 

em todo o mundo, e de uma forma introdutória, trazer uma reflexão sobre o racismo, 

que ainda neste século está sendo muito evidenciado, debatido e polêmico. 

 São várias as versões que se pode apresentar para o preconceito racial, e para o 

racismo na sociedade, porém uma ou outra têm a sua estrutura firmada em todo 

processo identitário, construída na defesa da discriminação racial e do comportamento 

racista. 

 Todas as teorias e estudos se encontram firmados para sanar este problema de 

séculos passados, e que ainda permeia em nossos dias, isto ficou evidenciado através de 

cada autor citado no corpo do trabalho. 

Foi mostrado também os projetos realizados do Governo Federal de Brasília, na criação  

das Secretarias envolvidas com as mobilizações e eventos das Prefeituras, que podem 

ser um indício de uma preocupação mais ampliada, na questão dos setores sociais. 

 Ainda foi mostrado as leis do Conselho Nacional de Justiça, e as resoluções com 

as normas do Conselho Federal de Psicologia. 

 A minha análise de conclusão para se referir a ONG CRIOLA, é que mesmo não 

tendo a autorização para ir até lá para a entrevista, eu, através das informações colhidas 

do site, posso observar que os trabalhos oferecidos por esta Organização, é muito 

enriquecedor para as mulheres negras e para a sociedade do Rio de Janeiro, pois é um 

espaço produtivo de transformação e como diz no site: “a causa de luta da ONG Criola, 

é você”!! E ainda consta no site que durante todos esses anos de funcionamento, a ONG 

conta com o apoio de várias parcerias locais e internacionais, e ainda contribuem na 

criação e no funcionamento das outras articulações e redes, incluindo as profissionais 

líderes e negras, uma parte da comunidade negra, e de várias instituições.  

 Por fim, é de grande interesse dar continuidade nesta pesquisa, e nos estudos, 

pois apesar de um vasto campo de estudos sobre o preconceito racial, me encontrei na 

precisão de limitação para finalizar este trabalho.
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Regras e deveres para o profissional psicólogo 

 

 RESOLUÇÃO CFP N.º 018/2002  

 

Estabelece normas de 

atuação para os psicólogos 

em relação ao preconceito e 

à discriminação racial.  

 

 O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei n.º 5.766, de 20 de dezembro de 

1971 e pelo Decreto 79.822;  

 CONSIDERANDO a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde se lê: 

“todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade humana” e a “Declaração de 
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Durban”, adotada em 8 de setembro de 2001, que reafirma o princípio de igualdade e de 

não discriminação;  

 CONSIDERANDO a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial;  

 CONSIDERANDO que o racismo é crime inafiançável e imprescritível 

conforme o art. 5º, XLII da Constituição Federal de 1988;  

 CONSIDERANDO os dispositivos da lei 7.716, de 1989, que define os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor;  

 CONSIDERANDO os artigos VI e VII dos Princípios Fundamentais do Código 

de Ética Profissional dos Psicólogos:  

 “Art. VI – O Psicólogo colaborará na criação de condições que visem a eliminar 

a opressão e a marginalização do ser humano.  

 Art. VII – O Psicólogo, no exercício de sua profissão, completará a definição de 

suas responsabilidades, direitos e deveres de acordo com os princípios estabelecidos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10/12/1948 pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas;”  

 CONSIDERANDO que o art. 27 do Código de Ética do Psicólogo prevê a 

quebra do sigilo quando se tratar de fato delituoso cujo conhecimento for obtido através 

do exercício da atividade profissional;  

 CONSIDERANDO que o preconceito racial humilha e a humilhação social faz 

sofrer;  

 CONSIDERANDO a decisão tomada na reunião plenária do dia 19 de 

dezembro de 2002,  

 RESOLVE:  

 Art. 1º – Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão 

contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a 

eliminação do racismo.  

 Art. 2º – Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a 

discriminação ou preconceito de raça ou etnia.  

 Art. 3º – Os psicólogos, no exercício profissional, não serão coniventes e nem se 

omitirão perante o crime do racismo.  

 Art. 4º – Os psicólogos não se utilizarão de instrumentos ou técnicas 

psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou 

discriminação racial.  
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 Art. 5º – Os psicólogos não colaborarão com eventos ou serviços que sejam de 

natureza discriminatória ou contribuam para o desenvolvimento de culturas 

institucionais discriminatórias.  

 Art. 6º – Os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de 

pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa de modo a reforçar o 

preconceito racial.  

 Art. 7º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2002.  

 

ODAIR FURTADO  

Conselheiro Presidente  

  


