


RACISMO CIENTÍFICO

População Negra (passagem séculos XIX/XX): 

▪ subjetividade no período pós abolição como essencialmente violento, menos inteligente e 
dado a loucura (Nina Rodrigues);

▪ fenótipo associado a características morais e intelectuais  que colocavam em risco 
identidade/nação brasileira;  

▪ branqueamento da população através da miscigenação e eugenia (encarceramento, 
homicídios e falta de acesso a bens e políticas públicas);

▪ Influencia formação dos campos educação, saúde e justiça/ criminologia, Medicina e 
Psicologia.



RACISMO INSTITUCIONAL

▪ Poucas pesquisas brasileiras têm sido publicadas sobre a saúde desta população (WERNECK, 

2016; SMOLEN; ARAÚJO, 2017; DAMASCENO, ZANELLO, 2018);

▪ Subnotificação de Raça/ Cor; 

▪ Resistencia a implementação da PNSIPN;

▪ Psicologia Resolução 18/2002 e Referencias técnicas para atuação (2017)



RACISMO INSTITUCIONAL

▪ Racismo institucional: desconfiança/menosprezo dos profissionais de saúde, barreiras culturais, 
dificuldade de acesso aos serviços;

▪ Dependência primária da família e da comunidade religiosa quando em sofrimento psíquico; 

▪ Maior abandono do tratamento e início em estágio mais avançado, frequentemente 
diagnosticados com uma doença severa e comorbidades (NELSON, 2006);



RACISMO ESTRUTURAL

▪ Análise das repercussões na saúde mental deve considerar as especificidades dos aspectos 
históricos, sociais e psicológicos; 

▪ População Negra: vivências específicas de adoecimento relacionadas ao racismo estrutural;

▪ Vulnerabilidade: distribuição desigual de recursos e pior acesso a educação, saúde, habitação, 
justiça e trabalho (FARO; PEREIRA, 2011; SCHUCMAN 2014)



SAÚDE MENTAL

▪ Pop Negra (interseccionalidades): urbana, periférica, situação de rua, carcerária, quilombola, 
ribeirinha? Gênero? Orientação? Identidade? Gorda? Tornou-se negra?

▪ Discriminação e preconceito percebido: isoladamente geram disparidades (CUEVAS et al, 2013)



VULNERABILIDADE/ADOECIMENTO PSÍQUICO

▪ Transtornos mentais são mais frequentes, psicose e transtorno mental comum (CMD) (SMOLEN; 
ARAÚJO, 2017; COOPER et al, 2008, NELSON, 2006; KARLSEN et al, 2005) 

▪ Racismo internalizado (identidade étnica/racial desvalorizada ou negativa) associado a depressão 
maior (JAMES, 2016)

▪ Associação positiva entre racismo percebido/discriminação e depressão, ansiedade, TEPT;  
(PIETERSE, TODD, NEVILLE, CARTER, 2011; PARADIES et al, 2017);

▪ Abuso de drogas e transtornos mentais: mais brancos (44%) são internados e pretos taxa de 
mortalidade 2x maior (BRASIL, 2016)



VULNERABILIDADE/ESTRESSE

Maiores níveis de estresse crônico (FARO, PEREIRA; 2011), mulheres negras referem mais (CUEVAS et 
al, 2013);

Estresse crônico: 

▪ adesão aos comportamentos de risco à saúde (sexual, violência, abuso de drogas); 

▪ dificuldade de autocuidado, adoecimento crônico (HAS, doenças autoimunes, cardiopatias); 

▪ dificuldade de concentração (memoria/aprendizagem);

▪ ruptura de vínculos afetivos;

▪ absenteísmo/desemprego.



VULNERABILIDADE/ADOECIMENTO PSÍQUICO

Micro agressões  
Dificuldades raciais diárias, insultos racistas depreciativos ou negativos, as indignidades verbais, 

comportamentais ou ambientais, os comportamentos paternalistas, xingamentos, externalização de 
estereótipos, ser ignorado ou invisibilizado, a minimização ou negação do racismo e do privilégio branco 

(HALL; FIELDS, 2015).

Podem ser gatilhos/eventos traumáticos, TEPT, ideação suicida, hipervigilância (HALL; FIELDS, 2015);



VULNERABILIDADE/ADOECIMENTO PSÍQUICO

▪ Violências cotidianas, breves, ocorrem desde a infância, diversos contextos (escolar e intrafamiliar, 
bancos e lojas).

▪ Racismo recreativo (MOREIRA, 2019)

▪ Exposição continuada a imagens de violência contra negras(os);

▪ Antecipação de violência policial: hipervigilância mães negras para proteger as crianças da 
violência e racismo fortemente associadas a depressão pré-natal (JACKSON et al, 2017).



ENFRENTAMENTO INSTITUCIONAL



ENFRENTAMENTO INSTITUCIONAL

▪ Compreender os sintomas como um fenômeno histórico e político, e assumir a 
necessidade de um esforço conjunto para mudar a cultura, as instituições e as 
narrativas que marginalizam esta população (CUEVAS et al, 2013; JAMES, 2016)

▪ Políticas amplas intersetoriais de enfrentamento do racismo estrutural e na saúde 
a implantação da política nacional de saúde integral da população negra (PNSIPN, 
2009) (BRASIL, 2013)

▪ Entender que o sistema de saúde é racializado, mas organizado a partir da noção 
de branquitude. 



ENFRENTAMENTO  INSTITUCIONAL 

Vinculação – gestão, assistência, população: 

▪ Estabilidade do profissional na rede;
▪ Priorizar matriciamento (não atendimento individual) por profissionais da Saúde Mental do 

NASF;
▪ Ruptura com desresponsabilização nos encaminhamentos;
▪ Compromisso com o antirracismo e letramento racial; 
▪ Validação e não patologização das reações ao racismo;



ENFRENTAMENTO COLETIVO

▪ Socialização racial

▪ Identidade racial

▪ Inserção e permanência em redes protetoras  



ENFRENTAMENTO COLETIVO

Socialização racial: processo educativo sobre o significado de ser negro (ênfase em 
aspectos positivos)  e como lidar com a discriminação racial (Jones; Neblett, 2016);

Identidade racial atribuída saudável: 

▪ Tornar-se negro. Incentivar e mediar a construção de atitudes e crenças raciais saudáveis para 
o indivíduo. Valores e afetos positivos em relação a si e seus pares negros, inclui atributos 
físicos, cognitivos, afetivos e sociais;  

▪ construção de uma noção de si, do mundo e do futuro baseada no respeito, apreciação e 
valorização de suas características e herança racial.



ENFRENTAMENTO COLETIVO

▪ Identidade racial associa-se ao sentimento de pertencimento (FARO; PEREIRA, 2011) ao
autocuidado e proteção que resultam em diminuição de exposição a riscos como os
comportamentos sexuais de risco, agressão e abuso de drogas;

▪ Moderador de resultados no contexto de estresse, mesmo que também se associe a maior
percepção de racismo e sofrimento psicológico referido (JONES; NEBLETT, 2016);

▪ Melhor desempenho acadêmico para os jovens, diminuição dos sintomas de depressão e
mais bem-estar psicológico geral referido, melhor comunicação entre familiares, identidade
racial positiva, interpretações cognitivamente sofisticadas sobre raça, diminuição de
sintomas físicos na população adulta (JONES; NEBLETT, 2016).



ENFRENTAMENTO COLETIVO

Tornar-se negra(o)

“viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas 
perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é 

sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em 
suas potencialidades.” 

(Souza, 1983, p.18)
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Obrigada!




