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Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa fenomenológica que objetivou compreender a 
experiência do (a) estudante negro (a) em cursos de psicologia de faculdades particulares do 
estado de São Paulo. Os resultados parciais do estudo apontam a diversidade com relação às 
experiências acadêmicas relacionadas às questões raciais e sociais.  
 
Introdução: 
Pelo fato de a psicologia, atualmente, ter a intenção de contribuir para a elucidação dos nexos 
existentes entre psicologia e Direitos Humanos (SILVA, 2003), a presente pesquisa não 
escapou a esse intento, já que traz para o âmbito de tal área do saber a discussão sobre a 
temática racial. De acordo com Scandiucci (2006), a psicologia pouco tem se preocupado com 
as questões raciais no Brasil. Não é a toa que Moura (2003) faz uma indagação sobre o que a 
psicologia tem feito diante desta situação, chamando os profissionais a refletir urgentemente 
sobre tal questão nos diversos campos do saber psicológico (Clínica, Instituições, Escolas e 
Universidade).  
 

Algumas pessoas se queixam de que suas temáticas não são aceitas porque os 
orientadores dizem não ter acúmulo de pesquisa na questão racial para realizar a 
orientação. Por outro lado, sem orientação não há produção científica e [...] como 
a academia pode ter acúmulo? (MOURA, 2003, p. 26).  

 
Vale destacar ainda que, ao longo dos anos, a literatura psicológica aponta para a contribuição 
negativa que a psicologia trouxe para as questões raciais no Brasil e também em outros 
países1, com isso, faz-se necessário realizar pesquisas que lancem um novo olhar sobre tal 
temática, que de fato colaborem para inclusão social. Roland (2005) corrobora com tal idéia 
ao mencionar que, neste momento, é importante podermos pensar outras possibilidades, 
saindo do lugar que estamos acostumados a pensar, considerando que a psicologia pode 
funcionar como instrumento para o processo de liberação, principalmente quando se pensa na 
questão racial e nos processos discriminatórios.  
A fenomenologia, neste sentido, pode ser uma alternativa ao lançar esse novo olhar, já que ela 
se distancia e critica o positivismo2, trazendo uma nova forma de se conhecer a realidade e 
construir conhecimento. Isso se torna ainda mais provocativo quando se constata que ainda 
existem poucas pesquisas disponíveis que associem a fenomenologia à temática racial, 
principalmente na área da psicologia (RISCADO, OLIVEIRA; BRITO, 2012). 
Embora, atualmente, haja uma escassez de materiais sobre a temática racial na psicologia, 
alguns artigos acabam abordando o racismo enquanto prática ainda existente na sociedade 
brasileira, apesar da dificuldade que temos em assumir tal situação. (CRP RJ-05, 2008 e 
SCANDIUCCI, 2006). E cabe ao psicólogo, ao estar afinado com as problemáticas sociais, 
reconhecer tal situação, o que não tem sido comum para os profissionais da área. (CRP RJ-05, 
2008). Com isso, por meio de tal projeto, pretende-se impelir profissionais, estudantes da 
psicologia e áreas afins para a importância de conhecer e discutir as idéias expostas sobre o 
negro, acreditando que tais discussões possam ser significativas para conhecermos melhor as 
relações raciais, bem como os possíveis sofrimentos que são conseqüências de experiências 
discriminatórias vividas por tal população, que no caso desta pesquisa, seriam os estudantes.  

                                                        
1  O negro foi considerado por psicólogos e psiquiatras com tendência em desenvolver desordens mentais e baixa 
capacidade intelectual (MANIERO, 2002).   
2  O positivismo foi o paradigma utilizado por alguns autores do racismo cientifico, como por exemplo, Nina 
Rodrigues (ANDRÉ, 2007).   



Nery & Costa (2009) trazem a reflexão de que o psicólogo deve atuar em intervenções em que 
o conflito racial esteja presente, já que o mesmo deve ser enfrentado e não temido, tornando-o 
uma potência geradora de novas maneiras de se relacionar que liberte os indivíduos da 
desigualdade experimentada. Por isso, tal pesquisa se justifica por todos os aspectos citados 
até o momento e ainda, por considerar que os cursos de psicologia têm que lidar com tal 
questão no período da formação, para que o aluno não mantenha um discurso alienado que 
desconsidere essa questão social tão importante.  
 
Objetivo: compreender, à luz da psicologia fenomenológica, a experiência do (a) estudante 
negro (a) no curso de psicologia de faculdades particulares do estado de São Paulo.  
 
Metodologia: trata-se de uma pesquisa fenomenológica no campo da psicologia.  Para a 
realização da pesquisa, foram entrevistados 4 (quatro) estudantes negros (que se auto-
intitulam dessa maneira) de 4 (quatro) diferentes faculdades particulares de psicologia 
localizadas no estado de São Paulo (interior e capital), sendo 2 (dois) homens e 2 (duas) 
mulheres. As idades variavam entre 25 (vinte e cinco) e 46 (quarenta e seis) anos, os 
estudantes estavam entre o terceiro e o quarto ano na ocasião da entrevista e todos 
trabalhavam. Somente duas entrevistadas recebiam bolsa de estudos para fazer o curso de 
psicologia e todos sempre estudaram em escolas públicas.  Foi realizada entrevista semi-
dirigida (individual)3 como forma de coleta de dados e de maneira mais especifica, a 
entrevista reflexiva, tendo como inspiração a proposta de Szymanski (2004). Todas as 
entrevistas foram gravadas, com o consentimento dos entrevistados, e transcritas 
posteriormente. 
 
Desenvolvimento: por tratar-se de uma pesquisa de campo4, o projeto foi enviado ao Comitê 
de Ética em Pesquisa da FAAT (Faculdades Atibaia), aprovado no dia 19 de setembro de 
2011 e somente mediante a essa aprovação foram iniciadas as entrevistas.  Foram contatados  
9 (nove) coordenadores de cursos de psicologia e obtido também o apoio da ABEP 
(Associação Brasileira de Ensino em Psicologia) para a divulgação da pesquisa entre os 
coordenadores de cursos de psicologia de Instituições que tivessem o perfil solicitado, que 
inicialmente se restringia somente a faculdades situadas no interior do estado de São Paulo. 
No entanto, foi entrevistado somente um aluno e nenhuma outra instituição entrou em contato. 
Em decorrência desse fato, além do interior do estado, foram incluídos estudantes de 
Instituições particulares situadas na capital e a busca de contato com professores e alunos de 
instituições que as autoras – orientadora e orientanda – conheciam, com a intenção de pedir 
indicações de alunos (as) que apresentavam as características dos participantes da pesquisa. A 
partir disso, três outros alunos se mostraram interessados e foram marcadas as entrevistas 
individuais, de acordo com a disponibilidade dos mesmos em relação ao dia, horário e local.  
No dia da entrevista, com cada participante, o objetivo da pesquisa foi esclarecido e realizada 
a leitura e a assinatura do Termo de Consentimento Informado.  As análises fenomenológicas 
das entrevistas foram realizadas de acordo com a proposta de Amatuzzi (2007). 
 
Resultados: 
 A presente pesquisa começou com dificuldades significativas: falta de estudantes para 
entrevista e escassez de material que associasse as temáticas estudadas. 
 A falta de estudantes negros (as) nos cursos de Psicologia e em outros cursos do ensino 
superior também pode ser encontrada na literatura (QUEIROZ, 2004, ROCHA, 2007, 
MUNANGA, 2007) e além do acesso, é necessário também pensarmos em mecanismos de 
permanência de estudantes negros (as) nas Universidades (ROCHA, 2007) 

                                                        
3 As entrevistas foram realizadas pela orientadora e as mesmas foram transcritas pelas orientandas.  
4 As pesquisas com seres humanos em Psicologia devem ser submetidas à apreciação de um Comitê de Ética em 
Pesquisa, reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde, como determina a resolução MS 196/96 do CNS.   



 A experiência de ser estudante negro (a) no curso de psicologia na presente pesquisa se 
mostrou bastante diversa com relação ao que foi possível apreender nas entrevistas realizadas, 
no entanto, foi discutida a estrutura do fenômeno, apontando também as nuances subjetivas 
dos mesmos. 
 No geral, os estudantes entrevistados mencionaram a questão racial de maneira 
diversificada e com múltiplos significados pessoais e sociais. Também abordaram 
dificuldades com disciplinas, sentidos dos relacionamentos estabelecidos no ambiente 
acadêmico e perspectivas futuras da profissão. 
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