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Curso Teórico-Vivencial de Psicologia e Relações Raciais 

 
O presente curso surge a partir de uma lacuna ainda existente na formação 

inicial e continuada de grande parte dos profissionais da saúde mental: a relação entre 
a subjetividade e as relações raciais. O curso se pauta pelo pressuposto de que o 
sujeito psíquico é sujeito do\de grupo, isto é, a subjetividade é fundada, sustentada e 
moldada a partir dos vínculos intersubjetivos que os sujeitos estabelecem entre si e a 
partir de uma configuração social, política, jurídica e histórica. Assim sendo, ela é 
constituída a partir dos vínculos que estabelece com o outro, com as circunstâncias 
atuais e passadas e com as expectativas que tece (COSTA, 2012). 

Entretanto, os sujeitos golpeados pelo racismo têm suas malhas vinculares 
parcialmente trincadas, têm dificuldade de encontrar apoio nas produções culturais e 
sociais e, por isso mesmo, não raramente fazem uso de mecanismos defensivos numa 
tentativa de manter certa integridade psíquica, o que os pode levar a certa ruptura 
consigo e com o seu grupo. Embora devamos ter em conta que a forma como cada 
um(a) ou cada coletividade lida com os acontecimentos traumáticos pode variar 
notadamente, de maneira geral, marcas subjetivas ficam; e, a depender do impacto, da 
dor sentida, poderão ser consciente ou inconscientemente transmitidas para outras 
gerações e para os contemporâneos (op. cit.). 

Estes elementos configuram-se como grande desafio ao(à) profissional da 
saúde mental, uma vez que as relações raciais raramente são objeto de reflexão em 
sua formação e prática. De maneira geral, a formação de psicólogos ainda está 
centrada na ideia de uma humanidade universal e de um desenvolvimento do 
psiquismo humano igual entre os diferentes grupos racializados. Assim como as 
categorias de classe e de gênero são fundamentais na constituição do psiquismo 
humano, a categoria raça também o é. No entanto, a produção teórico\conceitual 
existente na psicologia, que aborda as relações étnico raciais no Brasil, não costuma 
estar presente no currículo das instituições de formação e ensino. Este curso tem 
justamente por proposta colaborar com a diminuição dessa lacuna por meio da 
promoção de aprendizagens que articulem os saberes elaborados historicamente 
acerca dos processos das relações raciais, seu impacto na subjetividade e na 
construção de estratégias de desconstrução do racismo interiorizado.   

 
 
OBJETIVOS  
Oferecer à(ao) discente acesso a conhecimentos que possibilitem a compreensão e a 
intervenção nos processos intra/interpsíquicos, grupais e institucionais visando o 
enfrentamento do racismo interiorizado e institucional. 



 

Objetivos Específicos 

1.    Oferecer referências epistemológicas para a compreensão do sujeito 
psíquico como sujeito do grupo, a partir do referencial da psicanálise e da 
psicologia social. Assim sendo, discorrer sobre os arranjos psíquicos e sociais 
que promovem a ligação entre subjetividade e produções sociais. 

2.    Propiciar instrumental para que o discente faça uma leitura crítica e 
estrutural do racismo como construção político-ideológica. 

3.    Fundamentar e oferecer elementos para a reflexão sobre efeitos conscientes 
e inconscientes do racismo na saúde psíquica e corporal dos indivíduos. 

4.    Desenvolver conhecimentos e habilidades para que o discente possa 
diagnosticar e atuar no enfrentamento ao racismo em seu contexto 
profissional. 

5.   Promover diálogos acerca da política pública e do grupo como dispositivos de 
transformação do cenário discriminatório; ou seja, como dispositivos de 
mediação para a constituição positiva da identidade racial negra e outras. 

 

EIXO TEMÁTICO 
 

Introdução e mapeamento do campo de estudos referentes à psicologia e 
relações raciais; o reconhecimento das matrizes africanas da humanidade e da 
contribuição dos africanos ao desenvolvimento humano-universal; a 
 identificação dos diálogos possíveis entre a psicologia e as particularidades 
civilizatórias das culturas africanas no Brasil; uma abordagem histórica e 
conceitual do racismo; a saúde da população negra e o racismo institucional; a 
abordagem psicossocial das relações raciais; o racismo, a subjetividade e a 
construção dos sujeitos brancos e negros; dominação política e humilhação 
racial; a compreensão de grupos e dos processos grupais; a saúde mental, 
saúde coletiva e o trabalho interdisciplinar. 
 
 

METODOLOGIA 
 

O curso e será desenvolvido a partir de uma metodologia que privilegia a 
articulação teórico-técnica, em uma abordagem crítica e vivencial, e como 
suporte para a aprendizagem. 
 
 

Público:  psicólogas(os), e demais profissionais que atuam na saúde mental. 

Carga horária: 80 horas. 

Duração: de março a novembro de 2017. 



Frequência: mensal, no último sábado de cada mês, nos dias 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 

26/8, 30/9, 28/10 e 25/11, das 09hs às 18hs. 

Local: Rua General Jardim, nº 660 - Vila Buarque, São Paulo (SP), próximo aos Metrôs 
República e Santa Cecilia.  
   
Investimento: R$1.200,00 (poderá ser parcelado em até 6 vezes). 

 

DOCENTES:  

Alessandro de Oliveira dos Santos –Professor do Depto. de Psicologia Social da Universidade 
de São Paulo, onde é responsável pela área de Intercultura e Raça-Etnia, Orientador de 
Mestrado e Doutorado e Coordenador da Linha de Pesquisa Psicologia e Relações Étnico-
Raciais. 

Clélia Prestes – Doutoranda e Mestre em Psicologia Social (USP), pesquisando a temática de 
resiliência em mulheres negras. Especialista em Psicologia Clínica Psicanalítica (UEL). Psicóloga 
com experiência em docência. Integrante do Instituto AMMA Psique e Negritude. 

Carlos Machado – Mestre em História Social pela USP, alumni da International Fellowships 
Program - IFP (Fundação Ford), articulista, palestrante e escritor do livro Gênios da 
Humanidade - Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente pela DBA Editora. 

Deivison Faustino (Nkosi)– Doutor em Sociologia; Docente da Universidde Federal de São 
Paulo; integrante do Grupo Kilombagem e do Instituto Amma Psique e Negritude. 

Emiliano de Camargo David – Mestrando em Psicologia Social (PUC SP). Especialista em 
Psicopatologia e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(FSP/USP). Psicólogo Clínico e Acompanhante Terapêutico com experiência em Saúde Mental 
no âmbito público e privado. Integrante do Instituto Amma Psique e Negritude. 

Isildinha Baptista Nogueira – Doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela 
Universidade de São Paulo; Psicanalista com formação nos Ateliers de Psicanálise sob a 
Supervisão de Radmila Zygouriz. 

José Moura Gonçalves Filho – Professor, pesquisador e psicanalista no Departamento de 
Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de São Paulo e Consultor do Instituto AMMA 
Psique e Negritude. 

Jussara Dias – Psicóloga do Instituto AMMA Psique e Negritude. Formação em Psicodrama 
pelo Centre International de Psychothérapie Expressive - CIPE, em Yamachiche/Québec. 

Lia Vainer Schucman – Possui graduação e mestrado em Psicologia pela Universidade Federal 
de Santa Catarina  e doutorado e pós -doutorado em Psicologia Social pela Universidade de 
São Paulo.  Fez estágio de Doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais na Universidade 
da Califórnia, Santa Barbara. Publicou recentemente o livro "Entre o encardido, o branco e o 
branquíssimo: Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. 

Márcio Farias – Psicólogo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutorando e mestre 
em Psicologia Social pela PUC-SP, integra a coordenação do Núcleo de Educação do Museu 
Afro Brasil e coordenador do NEPAFRO (Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Americanos). 
Integrante do Instituto Amma Psique e Negritude. 

Maria Beatriz Costa Carvalho Vannuchi – Psicanalista, membro do Departamento de 
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, coordenadora do Núcleo de Atendimento de Famílias 
no Projetos Terapêuticos e membro da equipe clínica da Clínica do Testemunho no Instituto 



Projetos Terapêuticos em parceria com a Comissão da Anistia (2013 a 2015), membro 
integrante da Rede Latino Americana de reparação Psíquica. 

Maria Cristina Francisco – Psicóloga clínica, psicoterapeuta corporal em Análise Bioenergética 
e Biossíntese. Integrante do Instituto AMMA Psique e Negritude. 

Maria Célia Malaquias – Psicóloga-Psicodramatista Didata Supervisora pela SOPSP, Mestre em 
Psicologia Social pela PUCSP, Professora do curso de Psicodrama Convênio SOPSP-PUC, Dirige 
Sociodramas e Psicodramas sobre relações raciais. Pesquisadora autora e co-autora de livros e 
artigos sobre relações interétnicas. 

Maria do Carmo Sales Monteiro – Enfermeira especialista em Saúde pública. Técnica da 
Gerência de Projetos Educacionais da Escola Municipal de Saúde Pública de São Paulo Membro 
da Comissão Municipal de Saúde da população Negra- SP Membro titular do comitê Nacional 
de Saúde da população Negra. 

Maria Lúcia da Silva – Psicóloga, Psicanalista. Coordenadora Geral da Articulação Nacional de 
Psicólogas(os) Negras(os) e Pesquisadoras(es) (ANPSINEP). Integrante do Instituto AMMA 
Psique e Negritude. 

 

Coordenação pedagógica: Prof. Dr. Deivison Faustino (Nkosi)  
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Mais Informações: E-mail: curso@ammapsique.org.br 

 
INSCRIÇÕES ON-LINE 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH4uBlPOL8reV8o6BYJ8IQqcBA0jxst9LSrpzCKVip
4L7b8w/viewform 
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