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PREFÁCIO

Tenho de agradecer a Maria Cristina Francisco pelo privilégio 
de fazer esta pequena apresentação de um livro tão neces-
sário, que nos prende a atenção do início ao fim. Cristina 
denuncia e esclarece, em uma linguagem ao mesmo tempo 
forte e delicada.  Como manter a delicadeza e a poesia quan-
do a verdade está nua e exposta? Precisamos entender os sen-
timentos que estão na raiz do silenciamento de toda uma cul-
tura sem voz. Segundo Hector Fiorini, as culturas indígenas 
e africanas se entrelaçaram à portuguesa e foram perdendo a 
voz, até desaparecerem no vórtice da cultura europeia.

Nesse aspecto, o livro traz à luz o que de fato acon-
teceu na chegada dos portugueses ao Brasil e mostra como 
a hospitalidade do povo indígena foi ignorada pela narrativa 
do descobrimento. A forma como a obra ilumina a bondade 
dos índios, ao ajudarem os portugueses em sua chegada às 
terras brasileira, tocou meu coração.

Se pensarmos na questão narcísica e na analogia com 
Narciso e Eco, tão bem apresentada por Cristina, cabe per-
guntar: Em qual espelho a pessoa poderia se olhar e se iden-
tificar se a construção da imagem era distorcida e sem re-
flexo? No espelho das identificações, aparecem idealizações 
e carências narcísicas. Então, como se espelhar numa mãe 
sofrida, abusada, deprimida, escravizada e se ver inteira e 
construir o próprio narcisismo com idealizações e orgulho 
de si mesma? Foi uma construção de um corpo solitário e 
resiliente parindo a si mesmo; uma construção de imagem 
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fragmentada que provocou tanto espanto e estranhamento na 
criança, no momento da descoberta da cor. No contato com 
essa realidade, e percebendo-a de forma distorcida, se escon-
dia, na tentativa de se proteger dos ataques da branquitude 
vigente.

“Cair no corpo é cair em si”, afirma Alexander Lowen. 
Nesse contexto de exclusão, como cair num corpo tão so-
frido, reprimido, cortado de seu país e de seu chão? Como 
fazer esse grounding tão necessário quando se está em terra 
estranha?

A leitura deste livro é um soco na alma! Traz um novo 
olhar sobre o preconceito sofrido por um povo inteiro, por 
gerações e gerações. Preconceito que não dá trégua para que 
se possa respirar e se tomar fôlego. E nos tornamos testemu-
nhas de como o silêncio e a distância desses homens e mu-
lheres de si mesmos e das próprias emoções se transformam 
em dor e submissão.

Bert Hellinger (1925-2019)2 estava convencido de 
que, enquanto o Brasil não pedir desculpas aos escravizados 

2 “Hert Hellinger estudou filosofia, teologia e pedagogia e trabalhou 
durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica junto 
aos zulus na África do Sul. Mais tarde, estudou psicanálise e chegou, 
através da dinâmica de grupo, da terapia primal, da análise transacional 
e de diferentes processos hipnoterapêuticos à sua própria terapia familiar 
e sistêmica. Com o desenvolvimento de sua forma condensada de cons-
telações familiares, Bert Hellinger conseguiu ampliar as possibilidades 
de intervenção terapêutica que, hoje em dia, é alvo de muito respeito 
também no âmbito internacional. A atuação de Hellinger ultrapassa em 
muito a sua área, pois ele transmite de maneira clara e compreensível 
aspectos essenciais sobre as ordens do amor e da vida” (NEUHAUSER, 
2006, primeira orelha da capa).
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e honrá-los, o país nunca terá paz e progresso. Será que isso 
basta?

A branquitude tem que descer de seu altar e pedir per-
dão. O silêncio tem que ser rompido, e a história deve ser 
contada e recontada para que todos possam ouvi-la.

É imperativo que a transgeracionalidade seja regra, e 
que as grandes rainhas, reis e chefes de tribos da África, que 
existiram de fato e que, no Brasil, perderam o direito de rei-
nar, sejam reconduzidos ao lugar a que têm direito. 

Liane Zink
Trainer Internacional de Análise Bioenergética e 

Trainer Senior em Biossíntese
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APRESENTAÇÃO

Sempre é um desafio escrever. Neste caso, quem escreve é 
uma pessoa que se tornou negra e fala de um lugar da sua 
própria vivência. A experiência não está pautada apenas no 
setting terapêutico e na teoria, mas também em uma expe-
riência viva cotidiana. Dessa maneira, a voz não está tercei-
rizada - há apropriação do tema e da fala. 

À medida que me dedicava à escrita, fui percebendo 
que realmente não tenho a experiência pessoal (nem poderia 
tê-la) do que foi viver os momentos de terror de ser capturado 
e impedido de ser e viver sua própria vida. Aqui me refiro ao 
processo de escravização do povo negro. No entanto, posso 
dizer que sei do sofrimento que se perpetua até hoje nos des-
cendentes, pela negação da sua humanidade, pelas oportuni-
dades de trabalho restritas, pela imposição de uma condição 
subalterna ou por serem posicionados fora do centro de de-
cisões no espaço organizacional, ou ainda por viverem sob a 
tensão da violência policial e da humilhação.

Escrever, para mim, está sendo um ato político, por 
dar à luz o sofrimento e a dor de pessoas negras. Certamente, 
quando trago a história e o sofrimento psíquico, trago jun-
to o conhecimento. Como diz a professora Diva Guimarães, 
mulher negra de 72 anos, na FLIP 20173 e na entrevista no 

3 A FLIP - Festa Literária Internacional de Paraty - Rio de Janeiro, Brasil, 
acontece desde 2003 e oferece experiências voltada à literatura. Disponí-
vel em: https://www.flip.org.br/.
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Programa Espelho4: “Para que o país mude, ele precisa de 
conhecimento”; “O racismo e o preconceito matam”; “Eu só 
me salvei pela educação”. Relata no início dessa entrevista 
que se tornou outra pessoa, se libertou quando deu voz a um 
sofrimento guardado durante seus 72 anos de vida, um silên-
cio reprimido que somente a atrapalhou.

Dar visibilidade a essa realidade silenciada é ter a in-
tenção de modificar uma reprodução de comportamento, de 
pensamento, mesmo sendo difícil fazer tal enfrentamento, 
pois todos nós nos esquivamos desse labirinto de emoções, 
de culpa, vergonha, raiva, medo. Ao escrever você visita suas 
entranhas, seus mais profundos sentimentos, e no meu caso, 
tornou-se uma busca por mudança, ou seja, por dar notorie-
dade ao olhar e à voz, lugares julgadores diante da cor da 
epiderme, atitude que pode determinar a subserviência de 
um corpo diante do outro. 

Esses olhares e vozes opressores podem atingir vio-
lentamente a espontaneidade. Vivemos, no aspecto social, 
um Brasil de raças e de total desigualdade. Essa desigualdade 
gera intenso sofrimento físico e emocional para o indivíduo 
e para a sociedade em toda a sua complexidade. Uma socie-
dade marcada em sua formação pela invasão e opressão da 
colonização e da escravidão por mais de três séculos. Com a 
abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, não hou-
ve políticas públicas de reparação desse injusto sistema so-
cial de produção, e sofremos o peso dessa realidade e suas 
consequências até os dias atuais: violência e criminalidade, 

4 Programa Espelho - Canal Brasil (Artes e Cultura) - Temporada 11, epi-
sódio 258, concebido pelo ator e autor Lázaro Ramos, 2017. Disponível 
em: https://globosatplay.globo.com/canal-brasil/espelho/ .
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desemprego, educação precária, falta de acesso a serviços 
públicos de qualidade, preconceito, discriminação, com se-
quelas na vida psíquica e corporal.

Há quase cinco anos, venho desenvolvendo um traba-
lho particularmente focado em um grupo de pessoas que têm 
identificação com sua negritude, envoltas com a história da 
diáspora africana5 junto a este país. Está revelada nos discur-
sos dos participantes a conexão com esse passado, com esse 
indescritível crime praticado por séculos contra a humanida-
de, por meio da fala, gestos, olhares, comportamentos - evi-
dências de dor na presença da angústia e sintomas no corpo. 
As emoções que abalam diariamente esse corpo evidenciam 
marcas, cicatrizes de açoites rotineiros; revelam conflitos, 

5 José Antonio dos Santos, professor, doutor e pesquisador da história e 
da cultura negra no Brasil Republicano e da diáspora africana nas Améri-
cas conceitua a palavra diáspora e seu processo:  “A palavra diáspora foi 
originalmente usada no Antigo Testamento para designar a dispersão dos 
judeus de Israel para o mundo. Recentemente, tem-se aplicado o mesmo 
vocábulo, por analogia à condição judaica, aos movimentos dos povos 
africanos e afrodescendentes, no interior do continente negro ou fora 
dele. A diáspora traz em si a ideia do deslocamento que pode ser força-
do, como na condição de escravo, resultado de guerras, perseguições po-
líticas, religiosas ou desastres naturais. Também pode ser uma dispersão 
incentivada ou espontânea de grandes massas populacionais em busca 
de trabalho ou melhores condições de vida. [...] O sociólogo inglês Paul 
Gilroy insere-se no debate, trazendo à tona a noção de diáspora como 
um processo dinâmico, multifacetado, o qual rompe com aquelas ideias 
cristalizadas que tomam a diáspora africana como um fenômeno preso ao 
passado. Ao contrário, ele cria a metáfora do Atlântico Negro para enten-
der a estrutura transnacional criada na modernidade e que deu origem ao 
sistema de comunicações globais definido pelo ir e vir de pessoas, infor-
mações e mercadorias que redefiniram novos padrões e trocas culturais” 
(SANTOS, 2008, p. 181 e 185).
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crenças, tomando forma através de hábitos e somatização de 
doenças. 

Além desse grupo, também acompanho como psico-
terapeuta pessoas brancas, que não trazem para o espaço te-
rapêutico especificamente a problemática racial da pessoa 
negra, mas também sofrem com a violência de um mundo 
desigual. Não percebem por indiferença, por conforto num 
mundo privilegiado, por falta de interesse, por não enxerga-
rem que a condição do outro é desigual e o quanto a atitude 
preconceituosa e discriminatória reproduz essa desigualda-
de. Nunca pensaram em sua condição de branco, pois está 
naturalizada como uma suposta normalidade. O diferente é 
o outro, não sou eu. Não há consciência do quanto estamos 
todos implicados na hierarquia racial. 

Essa negação tem consequências: a invisibilidade 
branca e a invisibilidade negra. Ambas diferentes no contex-
to e no contato social - para um, o privilégio, e para o outro, 
a exclusão. Em virtude dessa implicação de todas as raças 
em nossa formação social, uso a expressão “relações raciais”. 
Toda essa movimentação relacional, direcionada pela invi-
sibilidade, fará morada no corpo, reproduzindo angústia e 
dor, certamente muito mais para quem está depreciado no 
ambiente, na sociedade. 

Por ser analista de Bioenergética e de Biossíntese  
- práticas psicoterapêuticas que incluem a observação do 
corpo, sua forma de agir, exercícios, respiração e a verbali-
zação -, não poderia iniciar de outra maneira senão apresen-
tando esse corpo. O preconceito e a discriminação vividos 
ao longo da vida foram-me conduzindo à consciência racial, 
porém, frisada na inferioridade, constituindo-me negra nesse 
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lugar. Essa conscientização das emoções emergidas da vio-
lência do racismo tornaram-se mais claras durante minha for-
mação, através dos exercícios corporais no Instituto de Análi-
se Bioenergética de São Paulo (IABSP). 

À medida que minha representação social foi mudan-
do ao assumir posições de protagonismo, o racismo foi-se 
revelando mais intenso. Houve um momento em que foi ne-
cessário estar entre iguais. Com a ajuda de alguns professo-
res, chegamos até o Instituto AMMA Psique e Negritude6, e 
integrar o grupo foi transformador por muitos motivos:

a) Estar entre pares oferece um lugar de pertencimento; 
o que se fala não causa estranhamento. 

b) Ter a oportunidade de estar em contato com conhe-
cimento histórico, social, político e psíquico sobre 
o tema.

c) Participar ativa e politicamente de várias atividades.

6 Instituto AMMA Psique e Negritude – deus AMMA, espírito fecunda-
dor, verbo original, inaugurador de todas as coisas – é simbolizado por 
um pote envolto por uma espiral de cobre vermelho em três voltas. É uma 
organização não governamental cuja atuação é pautada pela convicção 
de que o enfrentamento do racismo, da discriminação e do preconceito 
se faz necessariamente por duas vias: politicamente e psiquicamente.

Foi fundado em 1995 por um grupo de psicólogas e ativistas, comprome-
tidas e familiarizadas com o enfrentamento político, que constataram que 
somente a via política não seria suficiente. Desde então, o Instituto tem 
buscado, por meio de formação e prática clínica, identificar, elaborar e 
desconstruir o racismo e seus efeitos psicossociais. Ver: http://www.am-
mapsique.org.br/ . 
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Nos anos 1990, integrando o quadro de funcionários 
da Prefeitura Municipal de São Paulo como psicóloga, coor-
denando um grupo psicoterapêutico com pessoas portado-
ras do vírus HIV, notamos o quanto era importante a troca 
de experiências entre iguais por resgatar a humanidade pro-
movida pela identificação, antes fragilizada pelo estigma da 
doença, pela solidão surgida da discriminação nas relações 
e pela segregação social diante do medo da revelação de um 
diagnóstico.

Os exercícios corporais bioenergéticos e os de bios-
síntese levavam ao resgate do corpo estigmatizado na prática 
de um dos principais conceitos utilizado em ambas as esco-
las, o grounding, favorecendo a consciência e a importân-
cia de estar conectado consigo, com sua trajetória de vida. 
Ser acolhido e visibilizado propiciou o resgate da beleza do 
corpo, mesmo modificado pelos efeitos colaterais dos antir-
retrovirais. Uma vez conscientes da própria existência hu-
mana, estávamos chegando a uma atitude de bem-estar e 
promovendo a adesão ao tratamento. Com o corpo subjetivo 
fortalecido, os pacientes puderam ampliar horizontes, traçar 
novos projetos, antes marcados pela finitude iminente a que 
o HIV os condicionaria.

No consultório, trabalhando com pessoas negras, in-
dependente dos vários tons de colorização de pele, eu notava 
certa similaridade da vivência com os portadores do HIV - de 
um lado, um corpo marcado pelo estigma de um vírus, e de 
outro, pela cor da pele. Corpo estigmatizado, discriminado, 
invadido, segregado, ocasionando a mesma dor da solidão e 
do silêncio gerador de sofrimento psíquico. A desconfiança 
na relação era o sentimento presente; resgatar o vínculo re-
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lacional tornou-se um desafio, vínculo a ser fortalecido com 
a frequência do contato, com a possibilidade de dar voz à 
história pessoal e de vivenciar o olhar acolhedor do outro à 
sua volta. 

Para conhecer a enfermidade psíquica, em se tratando 
do campo psicológico, deve-se conhecer a história que a con-
dicionou. Assim é que a história da formação social no Brasil 
é apresentada neste texto. Um país desde o início brutalizado 
pela violência dos invasores/colonizadores e pelo roubo de 
sua natureza, exterminando os povos originários desta terra, 
seus verdadeiros donos, e posteriormente sendo habitada por 
pessoas traficadas da África com a clara intenção de conquis-
ta pela exploração e domínio neste local tropical, rico e bo-
nito por sua natureza, constantemente violada. Em seguida, 
povoando o país com a entrada de imigrantes europeus.

Revelar a forma de dominação por meio da coloniza-
ção e escravidão denuncia a condição mais cruel e perversa 
que se impõe a um ser humano. Um dos maiores holocaus-
tos populacionais. Uma história que não deve ser repetida, 
mas lembrada, pois os ventos do passado trazem valores e 
crenças para o quintal de cada um. Não sendo varridos, es-
ses ventos sedimentam cada chão, deixando marcas que im-
pregnam nosso psiquismo, nossas atitudes e fala, assumindo 
variadas formas, perpetuando seu modo dominador de fun-
cionamento.

No campo psíquico e corporal, trazemos os recursos 
na atuação com o corpo como transformadores de uma rea-
lidade injusta, cruel, sem pausa e sem repouso, ou seja, de 
encarnar os ideais do sujeito branco e de recusar, negar e 
anular a presença do corpo negro.



20

Maria Cristina Francisco

O corpo humano, independentemente da sua tonali-
dade de cor de pele, irá se comunicar dentro de um con-
torno estrutural defensivo. Devemos atentar para o quanto 
a experiência com a violência cruel do racismo cotidiano e 
as marcas transgeracionais traumáticas da escravidão e colo-
nialismo, com suas crenças e valores reproduzidos por anos 
através das gerações, orquestrarão as resistências desse corpo 
negro ao se ver e estar no mundo.

O leitor notará que, em determinados momentos da 
escrita, faço uso do pronominal “eu”, com a intenção de 
protagonizar a pessoa que fala e, por vezes, de comparti-
lhar a própria experiência. Em outros momentos, será usado 
o “nós”, revelando na narrativa o envolvimento com o coleti-
vo, retirando-nos da singularidade e posicionando-nos numa 
composição da qual verdadeiramente todos fazemos parte, 
mesmo estando em lugares vivenciais diferentes. 

Durante o transcorrer do texto, utilizamos os termos 
“indivíduo”, “sujeito” e “pessoa”. “Indivíduo”, quando con-
sideramos o ser humano de modo particularizado em sua so-
ciedade. Usamos a palavra “sujeito” seguindo o pensamento 
psicanalítico, como alguém que sofre a ação das tramas re-
lacionais desde o seu nascimento, constituindo-se na rela-
ção com o outro, tornando-se sujeito através da linguagem, 
envolvido nas dinâmicas institucionais, como família e so-
ciedade. A palavra “pessoa” é utilizada para o ser racional, 
consciente de si, com identidade própria. 
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1
INTRODUÇÃO

O opressor tem que ser libertado tanto quanto 
o oprimido. Um homem que tira a liberdade 
de outro homem é um prisioneiro do ódio, 
está preso atrás das grades do preconceito e 
da pobreza de espírito. Ser livre não significa 
apenas se livrar de suas algemas, mas sim viver 
de uma maneira que respeite e reforce a liber-
dade dos outros (MANDELA, 2012, citação no 
Prefácio).

Ao introduzirmos os diversos pensamentos implica-
dos nesta escrita, revelamos que o pensamento não está en-
volvido na separação mente-corpo, indivíduo-sociedade. A 
subjetividade se entrelaça com a objetividade. Esse posicio-
namento baseado no pensamento dialético possibilita reunir 
o sistema político, social, econômico e psíquico, que se en-
redam produzindo movimento, bem como possibilita buscar 
modificação mútua no inter-relacional e no interior de cada 
um. 

O histórico social faz ancoragem na vida psíquica hu-
mana, no seu modo de pensar e agir. Necessidades podem 
ser manipuladas pela linguagem e, segundo os interesses do 
sistema vigente, estão carregadas de significados, com seus 
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valores transmissores de ideias e intenções de determinada 
ordem social. Estamos muito distantes da natureza baseada 
na subsistência. Comunidades indígenas e quilombolas es-
tabelecem uma relação mais integrada e respeitosa com a 
terra, pautada na lógica coletiva, numa prática comunitária 
com base na subsistência. Nós vivemos desenraizados, numa 
sociedade do cansaço, priorizando ter a posse e o poder so-
bre a terra, e não afirmamos que somos pertencentes da terra.

[...] As enfermidades psíquicas são a conse-
quência do caos sexual da sociedade. Durante 
milhares de anos, esse caos tem tido a função 
de sujeitar psiquicamente o homem às condi-
ções dominantes de existência e de interiori-
zar a dinâmica externa da vida. Tem ajudado 
a efetuar a ancoragem psíquica de uma civi-
lização mecanizada e autoritária, tornando o 
homem incapaz de agir independentemente 
(REICH, 1975, p. 14).

Nossa sensopercepção vem do próprio corpo e do en-
contro com o corpo do outro. Informações como emoções, 
sentimentos e razão possuem sede localizada em áreas deter-
minadas do cérebro, como o córtex, a amígdala e o hipocam-
po. São regiões importantes do sistema límbico que se inter-
ligam e são responsáveis pelo processamento das emoções e 
memória, e que interagem com as dinâmicas sociais comple-
xas e o raciocínio lógico. No entanto, aprendemos em nossa 
cultura desde cedo a separar a razão da emoção, como se 
elas fossem incompatíveis, isolando o social do indivíduo. 
Não são apenas nossas experiências cinestésicas (aquelas li-
gadas à memória corporal) que nos levam à consciência de 
quem somos, mas também a linguagem verbal, as anedotas, 
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os gestos, as reações. Todos são elementos que contribuem 
para delimitar o corpo num determinado comportamento. Es-
sas reflexões são analisadas no livro Silvia Lane (LANE; COE-
LHO; LIMA; SAWAIA, 2018, p. 21-24). 

As justificativas falaciosas do sistema colonizador usa-
ram do conceito de inferioridade para separar negros e na-
tivos (emocionais) do branco (racionais) e para implantar a 
dominação. No mínimo, houve uma concepção do indígena 
como primitivo e ingênuo e do negro como inferior e submis-
so, em oposição ao branco como superior, dotado de razão, 
intelectualidade e beleza. 

Não somos opostos e nem deveríamos ser hierarqui-
zados racialmente. As singularidades são fonte de enrique-
cimento. A grandeza da natureza e da sobrevivência está 
na diversidade e na sua interação. Segundo a maioria dos 
cientistas, a hipótese sobre a origem da existência humana 
tem um único lugar, o continente africano, posteriormente 
migrando para outros continentes. Outros sustentam a ideia 
de que a evolução ocorreu em regiões separadas. Entretanto, 
acompanhamos a pesquisa do Dr. Yuval Noah Harari, doutor 
em história, em seu best-seller Sapiens – uma breve história 
da humanidade, no qual apresenta a seguinte cronologia:

2,5 milhões - Evolução do gênero Homo na 
África. Primeiras ferramentas de pedra.
2 milhões – Humanos se espalham na África 
para a Eurásia. Evolução de diferentes espécies 
humanas.
500 mil – Surgem os neandertais na Europa e 
no Oriente Médio.
300 mil – Uso cotidiano do fogo.
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200 mil – surge o Homo sapiens na África 
Oriental.
70 mil – Revolução Cognitiva. Surge a lingua-
gem ficcional. Começo da história. Os sapiens 
se espalham a partir da África (HARARI, 2016, 
p. 7).

Na escravidão, na intenção de “domesticar”, os cor-
pos negros, assim como ocorreu com os povos originários, 
passaram a se tornar mercadoria produtiva. Destituído de sua 
humanidade, seu corpo humano sofreu as consequências da 
violência traumática imposta por séculos, gerando reações 
emocionais e ações defensivas de sobrevivência.

O mito da democracia racial no Brasil, de um povo 
conhecido e admirado por sua (suposta) cordialidade entre 
“os diferentes”, vem caindo por terra. O véu que encobria 
o preconceito e a discriminação em nossa sociedade vem 
sendo desvendado nos últimos tempos. A fúria do pensamen-
to racista, as ideias destrutivas da homofobia e o desprezo 
por mulheres e indígenas saíram do fosso, da lama em que 
se escondiam, pois continuamos como nas guerras das con-
quistas, atuando por meio da violência e da manifestação de 
poder.

Como ideologia, a formação da sociedade brasilei-
ra foi construída na oposição e na singularidade mediante 
uma diferença hierarquizada, além da utilização da violência 
como um marcador de controle, o que é reproduzido até os 
dias atuais. A sociedade relacional e institucional brasileira 
foi moldada nesse pensamento de segregação e se comporta 
conforme essa condição.
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Portanto, essa história não diz respeito apenas aos ne-
gros e aos indígenas, como muitos pensam. Não há unilate-
ralidade. O racismo segrega, desmembra o corpo negro na 
tentativa de ele negar a si mesmo. Dita espaços que privile-
giam grupos e, com isso, eleva a desigualdade social e eco-
nômica, reproduz a hierarquia racial e limita oportunidades, 
sem haver possibilidade de mudança. Resulta ser necessário 
negros e brancos brasileiros lidarem com esse desconforto 
no plano político e na posição subjetiva, encararem a reali-
dade do passado e seus modos atuais. Não foram apenas os 
antepassados de mercadores e de escravizados que viveram 
diretamente essa realidade; nós todos somos impactados e 
implicados quando reproduzimos esse comportamento, cri-
vando nosso olhar para o negro na condição de inferiorizado 
e para o branco na condição de superioridade e poder. 

É um desafio denunciar o racismo, pois muitos não de-
sejam a mudança com relação a esse fato. No entanto, como 
afirma Stengel a partir do pensamento de Nelson Mandela:

Ninguém nasce preconceituoso ou racista. Ne-
nhum homem, ele sugere, é mal no coração. O 
mal é algo instalado ou ensinado aos homens 
pelas circunstâncias, pelo meio ambiente ou 
pela formação. Não é inato. O apartheid tor-
nou os homens maus; o mal não criou o apar-
theid (STENGEL, 2010, p. 79). 

Atualmente é notório que as pessoas negras vivem 
uma sensível melhora socioeconômica, assumindo mais seu 
protagonismo. No entanto, essa ainda não é uma condição 
da maioria. Mesmo assim, elas têm procurado ajuda pessoal 
para tratar da sua subjetividade frente ao racismo. A maioria 
das pessoas brancas não trabalha essa temática racial; o corpo 
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permanece refratário, sem expressão verbal de uma possível 
angústia. Experienciam uma vida cotidiana privilegiada, tão 
naturalizada muitas vezes, sem a consciência das relações 
hierarquizadas racialmente, que elas, como brancos, não se 
dão conta de que fazem parte do processo como raça branca. 

Essa questão está fora dos consultórios, dos debates 
e das agendas públicas institucionais e privadas majoritaria-
mente, por uma série de motivos. Um deles seria a negação e 
o medo de os brancos não quererem se deparar com a reali-
dade, mantendo seus privilégios, acomodados dentro de uma 
bolha narcísica, cegando a visão, não querendo perceber e 
responsabilizar-se pelas consequências dessa condição so-
cial privilegiada.

Nesta escrita, uma das preocupações e objetivos ao 
tratar das relações raciais é como tocar o coração das pessoas 
e sensibilizar os profissionais. Tentar não cair na armadilha da 
vítima; buscar falar e não soar repetitiva para alguns; encon-
trar um lugar humanizado em que o leitor possa se impactar. 
Trataremos de um tema silenciado e dramático, desconfortá-
vel para alguns, alvo constante de desqualificação para ou-
tros, porém necessário, pois o racismo como violência toma 
formas diversas, atualizando-se dentro da sua época e lugar, 
nos mais diversos ambientes e regiões no mundo. 

Na questão racial, é necessário libertar o corpo do so-
frimento e tensão. A dominação expressa o desejo de contro-
le, infantilizando esse corpo na dependência e subjugação, 
conduzindo à humilhação e ao sentimento de vergonha. A 
autonomia e a libertação passam pelo resgate corporal em 
toda sua forma de comunicação, tratando dessa ferida que 
sangra, resgatando a leveza. 
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No corpo do ativista/militante, nas mais diversas áreas 
de atuação, incansável na luta por equidade, o sofrimento é 
sinalizado intensamente frente à experiência e à consciên-
cia da injustiça, bem como pela falta do autocuidado, pelo 
manejo interno e solitário dos afetos e pela proximidade do 
tema na vida pessoal. É importante trazer para reflexão no 
ambiente ativista que “o pessoal realmente é político” (BAR-
RY; DJORDEVIC, 2007, p. 5). Dar prioridade para a cons-
ciência e expressão emocional e espiritual, incluí-lo faz parte 
do resgate da autoestima e da resistência na luta política. 

Nota-se que o corpo precisa endurecer-se defensi-
vamente e, contraditoriamente, irá fragilizar-se. Navegar as 
emoções torna-se arenoso, denso, tenso, diante de tamanha 
carga. A autonomia e a libertação passam pela necessidade 
de flexibilização corporal como forma de lidar com as de-
fesas psíquicas. O racismo restringe, fixa os movimentos do 
corpo. Será necessário resgatar a vida que foi aprisionada. O 
psicoterapeuta precisa estar atento a esse cuidado na relação.

Trazemos o trabalho corporal ligado à tomada de cons-
ciência da realidade social para promover um corpo trans-
gressor, ativo, a fim de resgatar sua humanidade para além 
da cor da sua epiderme, de um corpo ainda sequestrado. E 
acredito que, fazendo o caminho do músculo até o córtex 
cerebral por meio desses recursos, poderemos promover o 
movimento espontâneo, fluído, e assim, trilhar um caminho 
possível de libertação. Entretanto, não há prazer sem cons-
ciência. O prazer como sensação de bem-estar e plenitude 
sem consciência é um descuido, nos sujeita à vulnerabilida-
de e à manipulação. Nossas decisões deveriam estar alinha-
das às necessidades internas, do contrário, serão governadas 
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pelo imediatismo, a impulsividade. Caminhos que levam a 
autonomia e independência estão fundados no conhecimen-
to da realidade, na ciência da forma como se apresentam.

Apresentadas essas condições, é importante frisar 
que a solidão se intensifica no silêncio. Um velho desafio 
se apresenta: “Lutar na vida e enfrentar a si mesmo”. Como 
estratégia, o Grupo Ponto de Encontro, de que tratarei espe-
cificamente mais adiante, surgiu em março de 2015, em São 
Paulo, com a proposta de propiciar um espaço de conversa, 
troca de ideias e reflexões sobre a experiência de cada um 
em relação à negritude, visando melhor fortalecimento da 
identidade, dialogando com os conceitos e técnicas da Bioe-
nergética e da Biossíntese. É uma proposta política e subjeti-
va, espaço e lugar de fala.

Na possibilidade de libertar o corpo negro de uma 
condenação que vem se estendendo por tempos e tempos, 
encontramos como referencial teórico e técnico o pensamen-
to reichiano, no qual são consideradas as manifestações fí-
sicas frente às experiências de dor. Por meio da observação 
da respiração, Reich percebeu que, para suportar situações 
dolorosas, defensivamente desenvolvemos uma resistência, 
nomeada como armadura ou couraça muscular. No entanto, 
paradoxalmente ela pode exercer efeitos paralelos ao dese-
jado nas relações, comprometendo a espontaneidade. Essas 
diversas defesas receberão classificações designadas como 
traços de caráter, e cada qual singularmente apresentará 
características energéticas corporais que se apresentam no 
modo de pensar, sentir e agir. 

Esse conceito se amplia com novas possibilidades de 
intervenção corporal através da Análise Bioenergética de 
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Alexander Lowen. Com técnicas e exercícios baseados no 
grounding, busca-se a expressão emocional; com a respira-
ção ampliada, restabelecer o movimento do corpo; e com a 
vibração, atingir a espontaneidade. Da Biossíntese de David 
Boadella, utilizam-se os conceitos de grounding, centering 
e facing, que se associam aos três processos formativos em-
brionários - respectivamente, mesoderma, endoderma e ecto-
derma -, possibilitando compreender, dentro desse complexo 
campo organizacional humano, a sua experiência existen-
cial. Revela-se em Boadella seu pensamento sistêmico, no 
qual o homem encontra-se em processo constante com a na-
tureza, com suas significações e transcendência, principal-
mente a espiritualidade.

Compreendemos o racismo como uma vivência trau-
mática. No referencial teórico, trazemos o psiquismo nas 
significações do corpo negro através de Frantz Omar Fanon 
(1925-1961), nascido na Ilha da Martinica, psiquiatra, filóso-
fo, que trabalhou o tema da psicopatologia da colonização. 
Ele apresenta o pensamento de que a construção da noção 
de negro vem de fora da África. Nos países desse continente, 
não haveria razão para tal reflexão. Essa noção foi construída 
num determinado contexto social, enunciada em ideais que 
pudessem justificar o tráfico negreiro como modo de domi-
nação e o racismo. Denuncia que o racismo rompe a relação 
dialética entre o Eu e o Outro e, como consequência, ocorre 
que quase tudo é permitido contra as pessoas negras. 

Nessa condição, Fanon (2008, p. 26) dirá “[...] que o 
negro não é um homem. Há uma zona de não-ser [...]”. Ele foi 
sendo desenraizado, condenado, alojado na condição de que 
“[...] o negro é um homem negro” (2008, p. 26) ou seja, reti-
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rado do sentido de humanidade, constituído na ideia de infe-
rioridade e na negação da sua cor negra, e sendo conduzido 
à neurose e à melancolia na modernidade, configurando uma 
perda de não poder ser o que ou quem é. O branco prefere ter 
uma imagem de si como não racista, mas tendo uma atitude 
oposta, e o negro olha sem se ver ou buscando um reflexo 
branco, comprometendo sua formação como sujeito.

Narciso. Narciso tornou-se uma metáfora para 
alguém que se vê a si e o seu próprio corpo, 
como os objetos de amor.
Narcisismo, narcisismo é o amor direcionado 
à imagem de si próprio; a excessiva admiração 
pela própria aparência; e a incapacidade de 
amar ou reconhecer outros, como objetos de 
amor.
Narcisista, narcisista é esta sociedade branca 
patriarcal na qual todos nós vivemos, que é 
fixada em si própria e na reprodução de sua 
própria imagem, tornando todos os outros in-
visíveis.
Eu, eu estou rodeada de imagens que não es-
pelham o meu corpo. Imagens de corpos bran-
cos, com sorrisos perfeitos, sempre a olha-
rem-se a si próprios, e a reproduzirem a sua 
imagem como o objeto ideal de amor.
[....] Como Fanon escreveu: ‘Tanta brancura, 
que me queima...’
[....] Neste narcisismo, pessoas marginalizadas 
dificilmente encontram imagens, símbolos ou 
vocabulário para narrar a sua própria história, 
ou para nomear o seu próprio trauma (KILOM-
BA, 2019a, p. 13-16).
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Nessa mesma linha relativa à vivência traumática, a 
referência teórica se apresenta na tese defendida pela Dra. 
Joy Angela DeGruy, estadunidense, bacharel em Comunica-
ção, doutora em Serviço Social e mestre em Psicologia Clíni-
ca. Ela argumenta que a devastação da escravidão, na longa 
extensão de tempo, desenvolveu uma lesão duradoura que 
surge como dor psíquica e tem forte impacto em nossa alma. 
Trouxe consequências psicossociais para os descendentes 
dos escravizados e para os descendentes dos escravizadores. 
Há um impacto multifacetado da escravidão na vida do ne-
gro, como nos relacionamos com o mundo e com os outros. 
Esses ciclos de opressão deixam cicatrizes em nós mesmos e 
na psique coletiva, sendo transmitidos de geração em gera-
ção, roubando nossa humanidade. Aborda a questão assim: 

Pois quem pode ser verdadeiramente humano 
sob o peso da opressão que os condena a uma 
vida de tormento, rouba-os de um futuro e con-
some seu livre arbítrio? Além disso, quem pode 
se tornar verdadeiramente humano quando ga-
nha tanto com a dor e o sofrimento daqueles a 
quem oprimem e/ou se aproveitam? (DEGRUY, 
2017, p. IV, Prólogo, tradução minha)7. 

A autora relata que, apesar da violência vivida, os des-
cendentes tendem a suavizar a memória. Para ela, estamos 
perigosamente mal-informados e deveríamos estudar com ri-
gor a história e suas consequências, pois reside nesse espaço 

7 “For who can be truly human under the weigt of opression that con-
demns them to a life of torment, robs them of a future, and saps their free 
will? Moreover, who can become truly human when they gain so much 
from the pain and suffering of those whom they opress and/or take advan-
tage of?” (DEGRUY, 2017, p. IV, Prologue).
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a esperança de um presente mais saudável e autoafirmati-
vo. Como ilustração, introduz na reflexão o símbolo africano 
Sankofa, de um conjunto de ideogramas chamados Adinkra, 
que significa Volte e Pegue (san – voltar / retornar, ko – ir e 
fa – olhar, buscar e pegar). Acredita que devemos olhar e afir-
mar o passado, avançando em direção ao nosso futuro atra-
vés da compreensão de quem nós éramos, acolhendo esse 
lugar. Defende seu pensamento com a pesquisa epigenética, 
considerando o quanto o meio ambiente pode influenciar na 
nossa genética e como os corpos podem alojar memórias do 
passado. Examina as características do trauma e as manifes-
tações dos sintomas usando critérios de diagnóstico atual – 
Diagnostic Criteria for Post traumatic Stress Disorder – PTSD 
(DEGRUY, 2017, p. 98-99). Pessoas sob exposições consi-
deradas traumáticas, diante da experiência repetida direta-
mente, apresentam quadros comuns a episódios vivenciados 
pelos negros da diáspora africana durante séculos de tortura, 
como ameaças de morte, de violência sexual, como também 
ao serem testemunhas pessoais da violência cometida.

Nessa violência traumática, como se tornar negro 
diante desse tsunami colonizador que se desloca por terri-
tórios, formando ondas gigantescas e provocando catástrofes 
diante da força da sua amplitude? Buscamos o pensamento 
da brasileira, baiana, psiquiatra, pesquisadora e psicanalista 
Neusa Santos Souza. No livro Tornar-se negro: as vicissitudes 
da identidade do negro brasileiro em ascensão social, ela traz 
um olhar fundamental sobre a experiência de ser negro numa 
sociedade branca, na “[...] tentativa de elaborar um gênero 
de conhecimento que viabilize a construção de um discurso 
do negro sobre o negro, no que tange a emocionalidade” 
(SOUZA, 1983, p. 17). No prefácio a essa obra de Neusa 
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Santos Souza, o psicanalista Jurandir Freire Costa diz que a 
autora denuncia o racismo como violência em três pontos: 
1. tenta destruir a identidade do sujeito negro, internalizando 
o ideal do sujeito branco; 2. estabelece, por meio do pre-
conceito de cor, uma relação persecutória do sujeito negro 
com o corpo; e 3. no estigma da cor, amputa a dimensão do 
prazer do corpo e perverte o pensamento. 

Com as contribuições deste texto, tentamos princi-
palmente desencarcerar esse corpo sequestrado por séculos. 
Considero uma atitude de dimensão política desconstruir es-
sas amarras alojadas no corpo, que são os efeitos de um ideal 
colonizador. 

De ambos os lados não estamos neutros; estamos to-
dos envolvidos no mesmo enredo. Ao recebermos uma pes-
soa de cor de pele na qual se evidencia a miscigenação com 
descendentes do continente africano, nosso imaginário se 
apresenta; somos atingidos pelos nossos registros internos, 
pela nossa história pessoal e social. É importante olhar, ter 
clareza disso e não fugir desse imaginário construído, carre-
gado de preconceitos. O inconsciente dos presentes, cliente 
e terapeuta / analisando e analista, estará dentro do campo 
psicoterapêutico. Num país racializado, as dimensões da di-
versidade, singularidade, especificidade e subjetividade es-
tão memorizadas pelas experiências. O corpo do profissional 
deveria estar receptivo para qualificar sua escuta, compreen-
dendo o lugar relacional que ocupa a fim de dar abertura e 
credibilidade ao espaço para que se desvele a presença das 
experiências perversas das tramas do racismo. 

“Decifra-me ou te devoro”, desafio da Esfinge de Te-
bas: nos relatos verbais, nos gestos, nas atitudes, tentamos 
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decifrar o enigma que devora a identidade, mina as forças e 
a possibilidade de sucesso daquele que vive a crueldade do 
racismo. Conhecer a si mesmo para não ser refém de suas 
emoções e crenças é premissa para libertar-se das armadi-
lhas, do modo de reprodução e das percepções distorcidas 
em que estamos todos enredados. O racismo está carregado 
de nuances de sofisticação e perversidade construídas à me-
dida que o tempo passa; ele se atualiza nos mais diversos 
ambientes, relacionamentos familiares, de amizade e profis-
sionais, reproduzindo a hierarquia de poder, o preconceito e 
a discriminação. 

Na prática clínica, notamos os efeitos psíquicos que 
atravessam o corpo da pessoa negra frente ao racismo. Na 
fala, sempre há um lugar de solidão, raiva, exaustão, tensão 
por estar alerta constantemente, por não saber o que virá no 
contato com outro, pela dificuldade de compartilhar com as 
pessoas e de receber credibilidade de colegas de trabalho, 
amigos em geral, e pelas vivências do cotidiano marcadas 
por olhares, comportamentos, falas, insinuações. Caso não 
haja acolhimento dessa narrativa, perde-se o bem mais pre-
cioso, o ser humano.

Temos a intenção (por que não?) de ser uma semente 
que possa ampliar a consciência sobre as entranhas em que 
estão embasadas a desigualdade social e econômica e a hie-
rarquia racial, tendo como alvo o compromisso clínico dos 
profissionais por meio da consciência dessa realidade histó-
rico-social e sua repercussão psíquica e corporal. Na trans-
formação do nosso cotidiano, que possamos ser governados 
pelo amor solidário, pelo senso crítico, pelo conhecimento 
reflexivo diante de uma cultura que nos transpassa, pelo pra-
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zer consciente e pelo contentamento nas mais variadas ati-
vidades.
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