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RESUMO

O objetivo do nosso trabalho é falar sobre a nossa experiência no projeto de iniciação científica que ocorre na UNESA – Campus Petrópolis 
chamado “A negação do racismo na psicologia”. A pesquisa desenvolvida é bibliográfica e qualitativa, onde avaliamos os textos, produzidos em 
psicologia social, sobre o tema do racismo. O segundo momento é articular com o conceito de negação do racismo, do autor Van Dijk (2010) que 
discorre sobre as diversas formas de recursos linguisticos que estruturam a negação do racismo. Defendemos a necessidade de se pesquisar 
sobre essa temática na psicologia, por dois motivos: Para que possamos fazer valer os princípios fundamentais do código de ética do psicólogo, 
que preza pelo alinhamento da psicologia com a declaração universal dos direitos humanos. Para tanto, enquanto profissionais, precisamos estar 
atentos as diversas formas de opressão e desigualdade existentes na nossa realidade e, se tratando de uma sociedade estruturalmente racista, 
como a brasileira, é condição sine qua non entendermos as engrenagens deste discurso. O segundo motivo seria a necessidade de assumir a 
responsabilidade que nossa profissão é historicamente vinculada ao discurso das elites e por isso, se não for crítica e transformadora, acaba 
perpetuando e mantendo uma lógica racialmente excludente. Aqui, percebe-se a necessidade de se falar sobre a negação do racismo, de maneira 
mais clara,posto que, segundo o documento do CFP chamado "Quem são as psicólogas brasileiras?"(2013) constata-se que 67% delas são 
brancas. Assim é necessário refletirmos tanto sobre o racismo como a negação do racismo - que, por ser uma profissão predominantemente 
branca, tem um ambiente propício para isso.O que podemos observar nos artigos analisados é que o racismo é ainda uma temática sub estudada 
na psicologia e que, por ser cultural, também influência a nossa prática e a nossa escrita. Assim, por acreditarmos que quanto mais falarmos 
sobre, mais iremos desconstruir essas questões que estão enraizadas no tecido social, acreditamos que é importante visibilizar as estruturas 
linguisticas que contribuem para os discursos de negação do racismo.
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