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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O preconceito refere
refere-se a uma
antipatia baseada em uma generalização defeituosa e inflexível, que pode ser sentida ou
expressada contra um indivíduos ou um grupo de pessoas (ALLPORT, 1954). Um
aspecto essencial do preconceito é tratar-se
tratar de uma orientação social, podendo ser uma
atitude, emoção ou comportamento que implica, direta ou indiretamente, em um nível
de negatividade ou antipatia (BROWN, 2010). Nesse fenômeno, estão envolvidos
processos cognitivos intrínsecos ao ser humano como a categorização e a formação de
estereótipos (TERBECK, 2016). Apesar de não estarem necessariamente ligados ao
preconceito, tais processos contribuem para o aumento do contraste entre grupos e para
a diminuição das diferenças dentro dos grupos (BROWN, 2010), podendo ser tant
tanto
conscientes quanto inconscientes (TERBECK, 2016). A discriminação, por sua vez, diz
respeito a um processo de exclusão de um grupo baseado apenas em quem são seus
integrantes, ou seja, sem considerar seus conhecimentos ou habilidades (PETTIGREW
et al., 1980).
980). Uma das principais formas de discriminação observadas atualmente refere
referese ao preconceito racial, cujas consequências à vítima vão desde sofrimento psicológico
até mesmo, em casos extremos, a morte (TERBECK, 2016). Diante disso, o objetivo
desse trabalho
alho é analisar como a Psicologia, enquanto profissão a serviço da saúde
mental e do bem-estar
estar psíquico, pode contribuir para a diminuição do preconceito e da
discriminação racial através de Práticas Baseadas em Evidências (PBE). Para isso, serão
analisadoss o fenômeno da discriminação racial contra negros, suas causas e
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consequências, e a importância da representatividade dessa população no contexto
brasileiro. MATERIAL E MÉTODOS: Esse estudo configura-se como uma pesquisa
qualitativa de revisão integrativa de literatura, método de pesquisa fundamentada nas
Práticas Baseadas em Evidências que permite a incorporação de evidências científicas
na prática clínica e o aprofundamento do tema investigado (MENDES, SILVEIRA,
GALVÃO, 2008). A busca foi realizada nas bases de dados PsycInfo (APA) e BVS com
os descritores “Psicologia” e “afrodescendentes” ou “negros” e “racismo” ou
“discriminação” ou “preconceito”. Os critérios de inclusão dos artigos foram: estudos
empíricos, realizados no período de dez anos (2009 a 2018), nas línguas portuguesa e
inglesa e disponíveis eletronicamente. RESULTADO E DISCUSSÕES: Foram
localizados 46 artigos na base de dados PsycInfo e 219 no BVS, totalizando 265
estudos. Desses, foram excluídos os artigos que não abordavam o combate à
discriminação da população negra ou não correspondiam aos objetivos do presente
trabalho, totalizando, por fim, 56 artigos analisados. As principais práticas baseadas em
evidências utilizadas para a diminuição do preconceito racial são sensibilização de
similaridades,

contato

intergrupal

e

técnicas

cognitivo-comportamentais.

CONCLUSÃO: O fenômeno discriminatório no Brasil atualmente tem traduzido a
importância de retomar discussões e contribuições multidisciplinares a fim de combater
o preconceito racial. Através do estudo realizado, foi possível observar que a luta contra
o racismo é extremamente desafiadora e pode até mesmo não ter um marco final, a
partir do momento que a natureza humana está propensa ao preconceito nos mais
diversos níveis. Entretanto, tais fatos não são aceitos como justificativa para
comportamentos discriminatórios. A Psicologia, enquanto ciência e profissão, tem o
dever de continuar sua busca de PBE que colaborem efetivamente para a luta contra o
preconceito e a conscientização da raça humana. Ao longo do estudo, notou-se também
que referenciais teóricos sobre representatividade negra e crimes de discriminação racial
são escassas e provêm principalmente de fontes jornalísticas ou organizações. Dessa
forma, questiona-se até que ponto as fontes do material analisado podem ser uma
evidência da falta de negros em ambientes acadêmicos e científicos? Além disso, até
que ponto isso está relacionado a falta de representatividade de negros em ramos
profissionais diversos? Essa percepção reforça, assim, a importância da discussão do
tema no ambiente acadêmico e sugere futuras pesquisas nesse contexto.
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