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Resumo 

Este trabalho tem por finalidade investigar e compreender alguns aspectos 

acerca da propagação da violência racial e de gênero, contra a mulher negra, 

reproduzidas no discurso de um sujeito que visa desqualificar o sofrimento de um 

outro. E, para isto, serão utilizados como material teórico-metodológico uma breve 

pesquisa bibliográfica, na qual foram selecionados 28 artigos por meio da leitura dos 

resumos, que serão revisados e lidos integralmente, servindo de base à articulação 

dos aportes psicológicos e sociais trazidos por Freud, Lacan, Adorno & Horkheimer 

e Sawaia. 

Introdução 

Com a popularização das redes sociais, aqueles que em seu ambiente real 

sofrem com as pressões sociais, descobriram na internet um lugar que os deu voz, 

anonimato, reconhecimento e identificação. E, com o crescente debate político, 

expressar a opinião passou a ser um direito de todos, independentemente de qual 

seja o assunto, em decorrência disso facilitou-se a polarização no discurso, 

principalmente, através da reprodução popular da fala dos detentores do poder 

político e midiático. 

Objetivo 

Compreender a questão da propagação da violência racial e de gênero no 

discurso reproduzido socialmente por meio da investigação dos aspectos 

psicológicos do discurso por meio da articulação dos aportes psicológicos e sociais 

de Lacan, Adorno & Horkheimer e Sawaia. 

Desenvolvimento 

Segundo Gerbase (2017) desmentir é fazer uma declaração por meio da qual 

se designa que “não é verdade”. (...) trata-se de declarar que “não é verdade que a 

mulher é castrada”. [...] O sujeito que diz que não é verdade que a mulher é 

castrada, está disposto a argumentar e o faz de uma maneira magistral, segundo 

Freud, construindo um monumento à castração que é o fetiche. (GERBASE, 2017) 

Sabe-se que o discurso é estruturado pelos significantes (Lacan, 1953, p,320) 

e esses significantes podem ser “vitimismo”, “feminazi”, “somos todos humanos”, 

entre outros, ou seja, palavras e/ou signos que significam algo para alguém ou para 
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quem se identifica e utiliza este discurso com uma certa satisfação argumentativa 

(FREUD, 1930-1936, p.121) por meio da sua repetição.  

O primeiro, entende-se que seria usado para dizer que o sofrimento do outro 

não é real, mas uma forma de se fazer de vítima a fim de receber algum benefício 

social decorrente de algo que há muito já fora esquecido, como as formas de 

racismo, por exemplo. E, o mesmo se dá com o segundo significante, que 

desqualificaria as formas específicas de violência contra a mulher unificando as 

palavras “feminismo” e “nazismo”, como se fosse um discurso histérico. E, o último, 

seria uma forma de desqualificar o sofrimento específico do outro, generalizando o 

sofrer, excluindo a alteridade, ou seja, excluindo o sofrer causado pela diferença. 

“Daí eles habitualmente se permitirem realizar o mal que lhes for agradável, se 

tiverem certeza de que a autoridade não saberá ou nada poderá fazer contra eles; 

seu medo é apenas o de serem descobertos.” (FREUD, 1930-1936, p.94) 

E, decorrente desses embates foram instituídas formas de realizar a violência 

visto que “a sociedade civilizada se viu obrigada a fechar os olhos para muitas 

transgressões que, segundo suas normas, deveria punir” (FREUD, 1930-1936, p.69) 

e uma delas pode se dar a partir da desautorização do discurso daquele que sofre, 

de sua experiência, por meio de reproduções de discursos que pressupõe e tornam 

aquele que fala alheio à realidade. Sendo, esta, realizada pelos indivíduos dotados 

de privilégios e que visam subjugar aquele socialmente visto como inferior, ou seja: 

“A própria linguagem conferia ao que era dito, isto é, às relações da dominação, 

aquela universalidade que ela tinha assumido como veículo de uma sociedade civil.” 

(ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p.31) 

Assim, investigar a questão da violência racial contra a mulher negra no 

Brasil, implica uma análise acerca das questões raciais, sociais e de gênero. Pois, 

há em sua formação enquanto sujeito toda a carga de estigmas e estereótipos do 

ser negro em um país de formação escravocrata, sendo, a partir desta, constituída a 

forma com a qual percebemos o outro e construímos as diversas formas simbólicas 

que constituem nossa sociedade. 

 

Metodologia 

Realizou-se pesquisa bibliográfica, nas bases de dados Lilacs e PePsic, na 

qual encontrou-se 230 artigos científicos dos quais 28 foram selecionados por meio 

da leitura dos resumos, estes serão revisados mediante a leitura integral. Foram 
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selecionados somente aqueles que estavam em português, disponível integralmente 

e cujo título estivesse consonante ao tema de pesquisa. 

Resultados Preliminares 

Adorno e Horkheimer em seu livro “A dialética do esclarecimento”, abordam o 

conceito do esclarecimento como algo ambíguo pois, ele pode ser tanto a forma com 

a qual os homens livram da obscuridade do mito e da magia, ou seja, livrar-se do 

animismo e antropomorfismo permitindo-lhes chegar ao real saber da natureza das 

coisas, porém pode se tornar uma ferramenta usada para dominar e escravizar seus 

pares. Apesar de o mito e a magia serem a “primeira” forma e ferramenta da qual se 

utilizou o homem para esclarecer a si e os eventos da natureza bem como dominá-

la, não são bem vistos aos olhos do esclarecimento visto que, sua forma de 

esclarecimento se dá pela credulidade, aversão à dúvida, o agir por interesse, a 

preguiça nas investigações pessoais, o fetichismo verbal, deter-se em 

conhecimentos parciais o que acaba por impedir o casamento do entendimento 

humano com a natureza das coisas, porém, o bom desfecho se dá a partir de uma 

relação patriarcal na qual o entendimento que vence a superstição deve imperar 

sobre a natureza desencantada (Adorno & Horkheimer, 1985, p.17-18). 
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