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OS IMPACTOS DO RACISMO NA SAÚDE MENTAL DE MULHERES NEGRAS E O RESGATE DA 
ANCESTRALIDADE COMO FORMA DE INTERVENÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Desde o período da escravidão a mulher negra vem sofrendo diariamente um duplo preconceito gerado
pela sociedade racista e machista em que estão inseridas. Uma exposição tão forte a eventos
estressores durante toda a vida pode causar uma quebra de identidade que acaba gerando danos sérios
para a saúde mental dessas mulheres, como a dificuldade de estabelecer vínculos, sentimentos de
inferiorização e visão negativa do mundo, em um país em que a história das mulheres negras foi contada
a partir de perspectivas patriarcais e coloniais, faz-se necessário buscar formas de resgatar o
protagonismo e a autonomia para que essas mulheres reencontrem suas identidades além de buscar na
literatura formas que o resgate da ancestralidade pode impactar positivamente na saúde mental das
mulheres que sofrem racismo
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Tabela 1: Efeito do Racismo na saúde mental e possíveis formas de intervenção:

O trabalho tem como objetivo fazer um levantamento na literatura sobre os efeitos do racismo na saúde
mental das mulheres negras, para assim buscar, também na literatura, de que forma o resgate da
ancestralidade de tais mulheres pode atuar de forma interventiva na saúde mental das mesmas.

Os critérios para inclusão dos estudos foram definidos por meio da estruturação do acrônimo PICO
(Participante, Intervenção, Comparador, Desfecho). Onde: P - Mulheres Negras; I - Ancestralidade; C –
Racismo O- Saúde Mental Portanto, os critérios de inclusão foram: relação entre Racismo e Saúde
mental. história das mulheres negras e resgate da ancestralidade já os critérios de exclusão foram:
Qualquer outro fator prejudicial para a saúde mental da mulher que não o racismo, história da mulher
branca ou homem branco, história do homem negro, e outras formas de intervenção senão a
ancestralidade.

Os efeitos do racismo na saúde mental das mulheres negras veem sendo um grande objeto de estudo
nos últimos anos, porém pouco ainda se estuda sobre as possíveis formas de intervenção para os
impactos que a saúde mental dessas mulheres pode ter, quando falamos de mulheres idosas podemos
notar que a busca pela ancestralidade tem sido uma grande aliada no processo de retomada da
identidade, diante dos dados. torna-se fundamental buscar compreender como a sociedade afeta tais
mulheres de maneira biopsicossocial, afim de buscar e desenvolver novas formas de cuidado que
cubram o âmbito preventivo, de apoio e de intervenção.

Titulo Autores/Ano Demografia Participantes Resumo do artigo

O efeito das 
microagressões raciais de 

gênero na saúde mental de 
mulheres negras 

Tafnes Varela; Martins; 
Tiago; Jessé Souza de Jessé 
Souza de Lima; Walberto

Silva Santos,2020

Mulheres em sua maioria 
solteiras, heterossexuaise 

com o ensino 
superiorincompleto 

residentes do interior do 
Ceará.

76 mulheres entre 
18 e 56 anos 

Os resultados indicaram que a alta frequência de 
microagressões raciais de gênero prediz piores 

níveis de saúde mental e autoestima

Raça e gênero na 
construção de trajetórias 
de mulheres quilombolas

Maria Raquel Dias Sales 
Ferreira; Carmem Lúcia 

Eiterer; Shirley Aparecida 
de Miranda, 2020

Mulheres moradoras da 
comunidade Quilombola 
Mato do tição na região 
metropolitana de Belo 

Horizonte 

5 mulheres com 
mais de 60 anos 

Mostra-se que o grupo de mulheres estudadas 
como agentes de sua própria cultura vem 

produzindo diferentes significados sobre a própria 
identidade étnica e cultural e também de gênero, 
na esfera pública e privada, por meio de discursos 

baseados na tradição e na ancestralidade.

Padrões de gênero na 
depressão e ansiedade 

entre os imigrantes  
africanos nos Estados 

Unidos

Samantha Escamilla e 
Sherinah Saasa, 2020

Jovens imigrantes africanos, 
em sua maioria do genero
feminino, que  vivem nos 

estados unidos D5

470 participantes 
maiores de 18 

anos 

Resultado revelara-se  diferenças de gênero nos 
fatores que influenciam os sintomas de depressão 

e ansiedade.

Fenômeno impostor e 
saúde mental: A influência 
da discriminação racial e do 

gênero.

Bernard, D.L., Lige, Q.M., 
Willis, H. A., Sosoo, E.E., & 

Neblett, E. W, 2017

Jovens imigrantes africanos, 
em sua maioria do genero 

feminino, que vivem+D5 nos 
estados unidos 

157 participantes 
com idade média 

de 18,30 anos

As análises revelaram que as mulheres afro-
americanas que relataram frequências mais altas 

de discriminação racial 

Discrinação racial e de 
gênero no processo de 

estresse:Implicações para a 
saude e bem-estar da 
mulher afroamericana

Brea L. Perry, Kathi L. H. 
Harp, Carrie B. Oser, 2013

Mulheres autodeclaradas 
afro-americanas, residentes 

do estados unidos e  com 
renda mensal diversa

204 mulheres com 
idade média de 

36,39 anos 

Os resultados sugerem que a discriminação racial 
e de gênero aumenta o risco de problemas de 

saúde e de baixo bem-estar.
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