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EPÍGRAFE

"Tornar-se negro é tomar consciência do processo
ideológico que, através de um discurso mítico acerca
de si, engendra uma estrutura de desconhecimento
que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se
reconhece. Ser negro é tomar posse desta consciência
e criar uma nova consciência que reassegure o
respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade
alheia a qualquer tipo de exploração. Assim, ser negro
Neusa Souza Psicanalista

não é uma condição dada a priori. É um vir a ser."

“Entre o esquecimento, o desconhecimento e a
invisibilidade,

uma

grande

história

brasileira

praticamente desaparece. Mulher, negra e pioneira
na psicanálise.”

Virginia Bicudo

“E embora, seja difícil imaginar nossa nação
totalmente livre do racismo e do sexismo, o meu
intelecto, o meu coração e minha experiência me
dizem que isto é realmente possível. Até este
dia, em que nenhum dos dois existam mais,
todos nós devemos lutar".
James Baldwin Romancista

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo problematizar o exercício silencioso do racismo
institucional

no âmbito acadêmico e qual o papel do professor nesse contexto.

Compreendendo o racismo como um fenômeno histórico e estruturante em nossa
sociedade e, portanto, fator determinante de sofrimento psíquico que acomete
pessoas negras. Pretende-se analisar os efeitos do racismo nas universidades,
principalmente no que tange relações raciais entre professor e aluno, desconstruindo
o pensamento colonial de uma psicologia
possibilidades

de

enfrentamento

ao

se

branca europeia, refletindo novas
trabalhar

a

temática

dentro

das

universidades. Através de pesquisa bibliográfica e com o suporte teórico da
psicologia serão trazidas algumas discussões acerca de como se opera o racismo
institucional, experiências pessoais e alguns dos efeitos disso na subjetividade de
sujeitos negros.

Palavras chave: relações raciais, racismo institucional, sofrimento psíquico e
psicologia branca européia.
Abstract
This article aims to problematize the silent exercise of institutional racism in the
academic field and what the role of the teacher in this context. Understanding racism
as a historical and structuring phenomenon in our society and therefore a
determining factor of psychic suffering that affects black people. The aim of this study
is to analyze the effects of racism in universities, especially in relation to racial
relations between teacher and student, deconstructing the colonial thinking of a white
European psychology, reflecting new possibilities of confrontation by working
thematic within universities. Through bibliographic research and the theoretical
support of psychology will be brought some discussions about how to operate
institutional racism, personal experiences and some of the effects of this on the
subjectivity of black students.
Keywords: racial relations, institutional racism, psychic suffering and European white
psychology.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo foi elaborado como forma de problematização e discussão
do racismo institucional com intuito de dar visibilidade as formas como tal se exerce
no âmbito acadêmico, seja de forma velada ou até mesmo de forma mais explicita e,
desta maneira questionar o papel do professor como reparador nesse contexto. Não
queremos dizer que todos os negros passaram pela mesma experiência, mas
descrevo esse percurso como possibilidades de enfrentamento.
A escolha pelo assunto surgiu a partir da realização de um curso
proporcionado pela Secretaria Municipal de Saúde e Universidade Federal do Rio
Grande do Sul UFRGS na cidade de Porto Alegre, ‘’Promotores da Saúde da
População Negra’’, onde durante seis meses diferentes profissionais da área da
saúde, compartilharam experiências sobre racismo institucional, refletiram sobre a
importância do professor nesse contexto e o impacto do racismo na saúde mental da
população negra.
Tendo em vista que os 300 anos de escravidão deixou suas marcas na
comunidade afrodescendente em nosso país, entendemos que se faz relevante esta
problematização.

O interesse recai em função dos visíveis danos psíquicos na

saúde mental da população negra e como os futuros profissionais e professores
podem trabalhar essa temática. Considerando que o racismo institucional e saúde
mental tem muita relevância na sociedade e, por sua complexidade, permite que
sejam feitas muitas pesquisas visando conhecê-la cada vez melhor, em todos seus
aspectos.
Acredito que a educação e a discussão sobre o racismo institucional podem
vir a disparar um processo reparador. Compreender o lugar de fala do outro,
reconhecer o privilégio dos brancos e a opressão do negro. Como cita Alisson
Batista em seu Trabalho de Conclusão de graduação no curso de Bacharel em
Psicologia (2016);
Esse trabalho além de cientifico é um trabalho político,pois ao escrevê-lo,
penso não somente em mim, mas naqueles que estão por vir. Espero que
possa ajudar estudantes negros que venham a cursar o ensino superior a
se compreender dentro desse processo. (BATISTA, 2016).
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Segundo Batista (2016) além de ser um artigo de representação política, é um
ato de liberdade escrever sobre o racismo e tem sido algo terapêutico, pois no
decorrer desse processo descobrimos, antes tarde do que nunca, que muitos alunos
negros não são tímidos, mas sim silenciados nas suas relações inter raciais dentro
das universidades. Percebemos também o quanto é desafiador falar e como é
importante ser ouvida, encontrando possibilidades de enfrentamento através da fala
e da escrita.
Neste mesmo sentido Nascimento (2012) refere-se que:
A descoberta de si, depois de crescida, energiza o corpo que urge em
recuperar o tempo perdido de se amar. E aí descobre finalmente, antes
tarde do que nunca, que tudo nela é de amar. (NASCIMENTO, 2012,p.1)

Segundo dados do IBGE (2015), vimos que a população brasileira
autodeclarada preta e parda é de 53%. Isso implica dizer que o Brasil tem o maior
contingente

populacional

negro

fora

do

continente

Africano

e,

embora

numericamente a população negra seja maioria no Brasil, isso não se aplica quando
falamos em direitos e poder. Somente 12,8% dos estudantes em instituições de
ensino superior brasileiras, entre os 18 e os 24 anos de idade, são negros (pretos e
pardos). E assim o racismo institucional abrolha claramente em nossa sociedade de
uma forma estruturante.
Observamos também que a maioria da população negra ainda é silenciada,
silêncio que inicia em suas primeiras vivencias em grupo, na escolinha, ensino
fundamental, médio e superior. Silêncio que pode ocorrer de diversas maneiras,
através da alienação da cultura afrodescendente ou até mesmo de uma maneira
mais explícita como vimos no caso de Marielle Franco, mulher negra da periferia,
cursou Sociologia na PUC-Rio com uma bolsa de estudos integral, vereadora do
estado do Rio de Janeiro. Mulher que denunciava sistematicamente a violência
seletiva das abordagens policiais nas favelas do Rio, direcionadas prioritariamente à
população feminina, negra e jovem. Defensora dos direitos humanos, era vista como
referência para uma juventude negra, foi executada na noite de 14 de março de
2018, na cidade do Rio de Janeiro. Crime, que teve um alvo específico: intimidar e
calar a luta pelos direitos humanos. O caso de Marielle chamou atenção do mundo
por ser uma figura pública, entretanto o negro da periferia suporta todos os dias a
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sensação de insegurança, pois no seu cotidiano presenciamos outras tantas
Marielles executadas. Seria a lei que nos rege a lei do silêncio?
Dentro ou fora das universidades tomar consciência que o racismo ocasiona
um sofrimento psíquico na subjetividade de pessoas negras não é tarefa fácil
principalmente na psicologia branca europeia que utiliza o pensamento colonial
focado na elite e na subjetividade de sujeitos brancos e dificilmente problematiza a
questão do racismo a partir de um pensamento descolonial dentro das salas de aula.
1.1 METODOLOGIA CIENTÍFICA
Para ser especifica descrevo a trajetória de mulher negra criada na periferia,
dentro do âmbito acadêmico ou de um mundo branco ‘’ainda branco’’. Com apoio da
metodologia de pesquisa bibliográfica, através da pesquisa de artigos científicos,
livros e resoluções no CFP, discutirei a temática da saúde mental, racismo
institucional, psicologia branca européia e relações raciais.
Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica tem como principal objetivo o
aprimoramento de idéias.
“A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora
em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes
bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como
pesquisas bibliográficas” (GIL, 2002, p. 44).

A partir disso, certamente este estudo proporcionará um maior nível de
conhecimento sobre o tema.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Afinal, o que é racismo institucional?
“O racismo mata a educação salva.’’
Diva Guimarães
Primeiramente pontuarei o que compreendemos por racismo, algo que está
em todos os lugares de uma maneira estruturante, em um tripé de economia, política
e subjetividade, num sentido de normalidade dentro da sociedade. O racismo
institucional abrolha nas instituições acadêmicas de maneira silenciosa, porém se
torna visível ao observamos que o corpo docente é composto de professores
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brancos dentro das universidades e que apesar de mais da metade dos brasileiros
se autodeclarar negro o número de estudantes cursando o ensino superior não
chega a 12%. Na graduação em psicologia branca europeia não são disponibilizados
ou indicados autores negros para leitura. Este racismo ocorre sem personagens,
sem questionamentos pois não é visto de uma forma agressiva à subjetividade
negra. Ainda que a instituição não tenha intenção de retroalimentar o racismo
produzindo de forma inconsciente o que está internalizado na sociedade, pode se
afirmar que nas instituições acadêmicas o racismo institucional está presente. O
processo de transformação e desconstrução do pensamento colonial pode ocorrer a
partir de reflexão e discussão sobre a temática de relações raciais.
Quero deixar explícito que o conceito de “raça” usado neste artigo é o de
“raça social”, conforme teorizou Guimarães (1999c), isto é, não se trata de um dado
biológico, mas de “construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia
biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir, manter e reproduzir
diferenças e privilégios” (p. 153). Para esse autor, se a existência de raças humanas
não encontra qualquer comprovação no bojo das ciências biológicas, elas são,
contudo, “plenamente existentes no mundo social, produtos de formas de classificar
e de identificar que orientam as ações dos seres humanos” (p.153).
O racismo e a presença de estereótipos a ele atrelados determina diferenças
importantes no acesso e na assistência nas diferentes esferas da sociedade a
serviços como saúde, educação, direitos humanos e justiça. Tal fenômeno pode ser
definido como racismo institucional que se caracteriza pelo fracasso coletivo de uma
organização para prover um serviço apropriado e profissional às pessoas devido à
sua cor, cultura ou origem étnica (Carmichael& Hamilton, 1967; Macpherson, 1999).
O tratamento diferenciado a pessoas devido à questões étnicas pode ser
considerado uma forma de exclusão social. A presença do racismo institucional
evidencia a divisão dos indivíduos em cidadãos de primeira e segunda classe. Neste
último grupo estão incluídos os negros, que no Brasil, por exemplo, tem mais
dificuldade de acesso à educação, justiça, saúde e moradia, sendo excluídos do
usufruto de direitos garantidos pela Constituição Federal (Brasil, 1988; Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE].
Além das diferenças entre os argumentos que constroem o racismo, podemos
também distinguir as diferentes formas de manifestação deste e para isso é
importante diferenciar o racismo individual do racismo institucional (Pettigrew, 1982).
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O racismo individual é entendido aqui como atitudes e ações individuais de
discriminação raciais feitas nas práticas de relações interpessoais; já o racismo
institucional se configura através de mecanismos de discriminação inscritos no corpo
da estrutura social, e que funcionam mesmo sem a intenção dos indivíduos da
sociedade, ou seja, se estabelece nas instituições, traduzindo os interesses, ações e
mecanismos de exclusão perpetrados pelos grupos racialmente dominantes.
(Pettigrew, 1982). Portanto, o mito da democracia racial gira em torno de uma
população que não se considera racista mais reconhece que o racismo existe no
Brasil, os mesmos compreendem como um ato intencional e não estruturante.
Assim:
O racismo institucional aparece como um conjunto de mecanismos, não
percebido socialmente e que permite manter os negros em situação de
inferioridade, sem que seja necessário que os preconceitos racistas se
expressem, sem que seja necessário um político racista para fundamentar a
exclusão ou a discriminação. O sistema nessa perspectiva funciona sem
atores, por si próprio. (WIEVIORKA, 2006. p.168).

Sobre tal fato, Munanga (2004) afirma:
Podemos observar que o conceito de raça tal como o empregamos hoje,
nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois como
todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada: a relação de
poder e de dominação. A raça, sempre apresentada como categoria
biológica, isto é natural, é de fato uma categoria etno-semântica. De outro
modo, o campo semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura
global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Os
conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa nos
Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra, etc. Por isso que
o conteúdo dessas palavras é etno-semântico, político-ideológico e não
biológico. (MUNANGA, 2004, p. 6).

Vale ressaltar que existe diferenças fenotípicas porem não são suficientes
para caracterizar os seres humanos em raças biológicas e sim em raças sociais
como dominação de um povo sobre o outro nos quais podem estar atribuídos
valores morais, qualidades psicológicas, intelectuais e culturais.
Segundo o Ministério da Educação, 2004, a inclusão da história e da cultura
de africanos e afrodescendentes na educação brasileira, devem ser estudados. Os
temas são múltiplos e vão desde apresentação de conceitos e conteúdos até as
atitudes éticas que os sistemas de educação devem adotar no combate ao racismo
na educação.

Embora seja lei são poucas intuições que trabalham esse tema

ocasionando um distanciamento e desconhecimento sobre a cultura Afro Brasileira,
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a negação sobre desigualdades é presente, o mito da democracia racial é
reproduzido tornando o racismo institucionalizado e internalizado na sociedade.
O racismo brasileiro tem a característica de ser velado e sutil. Observamos
que a democracia racial faz parte do imaginário brasileiro e constrói um ideal do qual
os brasileiros, em sua maioria, não abrem mão. Hasenbalg (1979), aponta que o
conceito de democracia racial é uma arma ideológica produzida por intelectuais das
elites dominantes brancas, destinada a socializar a população brasileira de brancos
e não brancos como iguais, evitando, assim, um conflito racial no Brasil.
Segundo Hasenbalg (1979, p. 246), “A eficácia da ideologia racial dominante
manifesta-se na ausência de conflito racial aberto e na desmobilização política dos
negros, fazendo com que os componentes racistas do sistema permaneçam
incontestados, sem necessidade de recorrer a um alto grau de coerção.”
2.2 Quanto silêncio, será que me compõem?
‘’Não pode ser meu amigo quem exige meu silencio.’’
Alice Walker

No decorrer da graduação do curso de psicologia branca europeia sem
referência e indicações de autores negros, surge questionamentos do sujeito negro,
será que existimos neste lugar? No transcorrer do curso Promotores da Saúde da
População Negra, já citado anteriormente, através de representatividade e
indicações de autores negros descobrimos que sim, existimos, entretanto, somos
silenciados. Os questionamentos na graduação passam a ser mais complexos ao
sujeito negro existente. Neste processo surgem algumas perguntas e cogitações:
Por que não existe Neuza Souza, Virginia Bicudo em nossa biblioteca? Por que a
boca do sujeito Negro tem que ser calada? Por que temos de ser silenciados/as? O
que o sujeito Negro poderia dizer se a sua boca não estivesse tampada? E o que é
que o sujeito branco teria que ouvir?
A partir dessas perguntas ressaltamos que o rompimento do silêncio em
relação ao racismo é algo necessário e fundamental na graduação de psicólogos.
Observamos também que existe um medo apreensivo de que, se o/a colonizado/a
falar, o/a colonizador/a terá que ouvir e seria forçado/a a entrar em uma
confrontação

desconfortável

com

as

verdades

do

‘Outro’.

Verdades

que
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supostamente não deveriam ser ditas, ouvidas e que “deveriam” ser mantidas "em
silêncio como “pequenos/grandes segredos". Pois é anunciado o momento em que
alguém está prestes a revelar algo que se presume não ser permitido dizer (o que se
presume ser um segredo). Segredos como a escravidão. Segredos como o
colonialismo. Segredos como o racismo. (Grada Kilomba 2010).
É imprescindível que fique explícito que o silenciamento da subjetividade
negra pode influenciar na sua saúde mental promovendo sofrimento psíquico.
Sabemos que nossa missão enquanto psicóloga/o é ouvir sem julgamento o
sofrimento psíquico do outro, entretanto ouvir às vezes gera uma desconstrução de
pensamento o qual a psicologia branca europeia, não está disposta a construir.
O sofrimento psíquico pode se produzir a partir das desigualdades sociais
como um poderoso fator de iniquidades em saúde, o que fomenta disparidades em
relação à prevalência de estresse. Sendo o racismo um elemento criador e
mantenedor de estressores no âmbito das relações sociais, a discriminação racial
implica limitações fundamentais na vida dos indivíduos, o que impacta incisivamente
na quantidade de estresse experienciada (FARO & PEREIRA, 2011, p. 271).
2.3 Vivência nas relações raciais na graduação em psicologia.
Ao final de uma palestra a psicóloga e palestrante negra que chamarei aqui
de M.,recebe um abraço e os parabéns de uma psicóloga branca e é quando,
surpreendentemente a mesma afirma que nunca percebeu M. como mulher negra.
M. afirma: sou negra. A psicóloga branca assegura dizendo: “só quis fazer um
elogio”.
Percebemos aqui o discurso desprezível direcionado ao sujeito negro, e as
suas características fenotípicas; o favorecimento e valorização de pessoas de pele
branca como o padrão considerado belo e intelectual digno de um elogio. A diluição
da negritude de M. é considerada algo positivo visto como um elogio para psicóloga
de pele branca. Existe uma frase de Munanga que diz ‘’o racismo é o crime perfeito
onde só a vítima vê’’. Quando o sujeito negro se vê insatisfeito, vira ele o acusado
de se vitimizar e criar “mimimi”, entre o silêncio e o conflito de se expor o negro luta
pela sua sobrevivência todos os dias.
Para a psicanalista Neuza Souza, a violência é a pedra central do problema
abordado, assim ela nos diz:
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Ser negro é ser violentado de forma constante, continua e cruel, sem pausa
ou repouso, por uma dupla injunção; a de encarnar o corpo e os ideais de
Ego do sujeito branco e de recusar, negar e anular a presença do corpo
negro. A violência racista do branco exerce- se, antes de mais nada, pela
impiedosa tendência a destruir a identidade do sujeito negro. (SOUZA.1983.
p.6)

Jarid Arraes (2015), a partir do relato contido no texto “Meu Psicólogo Disse
que Racismo não Existe”, nos diz que:
Na primeira sessão de psicoterapia, sentiu a necessidade de falar sobre as
diversas situações em que sofreu racismo, contando de sua infância
trabalhando como empregada doméstica e babá sob o pretexto de que
estava ‘brincando com a filha da patroa’, até casos mais recentes, em que
fora seguida dentro de lojas onde fazia compras. Ao final, a psicóloga – que
era branca – afirmou que Lopes precisaria mudar o comportamento de ‘se
vitimizar e transformar acontecimentos normais em racismo.
Em busca de sua segunda psicóloga, Lopes chegou a fazer cinco sessões
de psicoterapia, quando finalmente começou a falar do racismo que lhe
causava sofrimento. ‘A psicóloga ficou visivelmente impaciente e
desconfortável e me perguntou se eu achava mesmo que racismo ainda
existia nos tempos de hoje’, relata Lopes. ‘Saí de lá arrasada, estava
pagando muito caro por cada consulta e nunca imaginei que uma
profissional fosse questionar a veracidade do meu sofrimento, do racismo,
daquela forma. Nunca mais voltei a procurar terapia, hoje ainda luto contra a
depressão e apenas faço uso de medicamentos’, completa (ARRAES,
2015).

Observamos aqui a relação inter-racial de um psicoterapeuta branco e um
paciente negro, onde também é visível o despreparo do profissional em orientar e
ignorar o sofrimento psíquico do sujeito.
Considerando que o profissional passa por um processo de aprendizagem no
âmbito acadêmico é de suma importância a discussão da temática ‘’racismo’’, pois
sabemos que o silenciamento e a neutralidade ocasiona prejuízo á população negra
e prolifera uma sociedade insipiente e cada vez mais racista. É preciso entender que
o racismo adoece e esse adoecer psíquico é muito eficiente, portanto precisamos
compreender também a importância do professor como agente de transformação
neste contexto.
2.4 Atuação da (o) psicóloga (o) na desconstrução do racismo e promoção da
igualdade.
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Segundo as referências técnicas para a atuação do psicólogo em relações
raciais (2017); sabemos que a formação da (o) psicóloga (o) é um momento
privilegiado para a construção de conhecimento, de saberes e de práticas sobre
diversos assuntos vividos no cotidiano dos sujeitos. Portanto, é nesse momento que
se faz necessário apresentar aos estudantes temas relevantes, para despertar o
interesse na busca do conhecimento e possibilitar o reconhecimento dos aspectos
que envolvem as relações raciais e seus efeitos psíquicos presentes no cotidiano em
nossa sociedade.
Na graduação um dos desafios a serem enfrentados é sensibilizar psicólogas
(os) e professoras (os), para a inclusão da temática racial de forma transversal nas
diversas disciplinas da Psicologia. Nesse sentido, vale salientar que o ensino de
História da África e das Relações Raciais é uma realidade apenas na formação de
professoras (es) de poucos cursos como, pedagogia. Na psicologia, esses
conteúdos devem estar presentes de forma transversal em disciplinas ou módulos
de Psicologia no ensino médio, em cursos de curta duração, especializações e na
graduação de vários cursos nas áreas da saúde e das ciências sociais, dentre
outras. (CFP, p.106).
Sugerimos que alem de disciplinas especificas que denunciem o racismo,
trabalhem as identidades raciais negras de forma positivada, através de grupos de
estudos focais sobre Racismo para reflexão sobre o tema das relações raciais,
permitindo uma compreensão aos futuros psicólogas (os).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos nesse artigo a importância da pluralidade de vozes e o
rompimento do silêncio em relação ao racismo, a compressão da existência da
psicologia branca europeia e a desconstrução do mito da democracia racial. Pode-se
entender que a discriminação racial está internalizada na sociedade e presente no
âmbito acadêmico, portanto se tem um grupo sendo discriminado existe um outro
grupo que está colhendo benefícios. Privilégios gerados a partir de um pensamento
do colonizador e da opressão do negro, promovendo um sofrimento psíquico na
subjetividade negra.
Nesse contexto os psicólogos podem atuar na desconstrução dos
preconceitos e das práticas discriminatórias que compõem o racismo institucional e
assim pensar nos efeitos psicossociais do racismo em brancos e negros podendo
ser compreendidos como fator na constituição dos sujeitos.
Segundo as referências técnicas para a atuação do psicólogo em relações
raciais (2017); é preciso que as (os) atuais e futuras (os) psicólogas (os)
compreendam de forma mais ampla e especifica como se dão as relações raciais
existentes na sociedade e, principalmente, que há um sofrimento psíquico peculiar,
sutil e explicito presente no cotidiano de pessoas negras; seja nas relações
institucionais em especial na escola, no trabalho na família e também nas outras
relações raciais.
Tendo em vista o princípio da interdisciplinaridade, as ações aqui propostas
devem ser realizadas pelos diferentes profissionais que trabalhem na educação.
Portanto, conclui-se que é importante que professores brancos falem sobre racismo
assim como é importante que o homem fale sobre machismo entendendo e
compreendendo o seu lugar de fala seus privilégios políticos econômicos culturais, e
que não seja sempre os mesmos a falar, mas que possamos ter professores negros
existente falando sobre a temática, existente no sentindo de estar presente dentro
das instituições e trazer essa discussão.
‘’Tenha fé, porque até no lixão nasce flor.’’
Racionais mc's
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