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Resumo
Este texto se propõe a ser uma afronta ao epistemicídio e uma afirmação do pluriversalismo na
epistemologia das análises psicólógicas. Toma-se como base a experiência de com jovens de 14 a
25 anos enquanto extensionista em grupos de análise temáticos do projeto de extensão
“Construindo um processo de escolhas mesmo quando escolher não é um verbo disponível” do
Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. São propostos o drible e a
afroperspectiva como métodos de análise da prática desesnvolvida pelo projeto: a Análise do
Vocacional. Para discutir sobe escolhas, futuro, trabalho e vocação, são utilizados conceitos
propostos por Renato Noguera, Frantz Fanon, Neusa Santos Souza, Grada Kilomba, Hambaté Bâ,
itans Yorubás, a filosofia Ubuntu e outras vozes menos referenciadas no contexto acadêmico da
Psicologia brasileira. É analisada e proposta, também, a Dinâmica de grupo “Sankofa”, que utiliza
a griotagem e a elaboração conjunta de estórias para refletir sobre protagonismo e
responsabilização dos sujeitos.
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Abstract
This text proposes to be an affront to epistemicide and an affirmation of pluriversalism in the
epistemology of the psychological analyzes. It is based on the experience with youths from 14 to
25 years old as extensionist in thematic analysis groups of the extension project "Building a process
of choices even when choosing is not an available verb" from the Institute of Psychology of the
Federal University of Rio of Janeiro. Dribbling and an afropperspective are proposed as methods
of analysis of the practice developed by the project: Vocational Analysis. The concepts proposed
by Renato Noguera, Frantz Fanon, Neusa Santos Souza, Grada Kilomba, Hambaté Bâ, itans
Yorubás, the Ubuntu philosophy and other voices less referenced in the academic context of
Brazilian Psychology are used to discuss choices, future, work and vocation. It is also analyzed
and proposed the Group Dynamic "Sankofa", which uses the grioting and the joint elaboration of
stories to reflect on the protagonism and responsibility of the subjects.
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Introdução
Gnatola ma no kpon sia, eyenabe adelan to kpo mi sena. (Oralitura Ewe-mina)
Até o leão ter seu próprio contador de histórias, o caçador continuará sendo o herói (tradução livre)1

Esta monografia surge como efeito de um ano e meio de atuação de um jovem negro no
projeto de extensão “Construindo um processo de escolhas mesmo quando escolher não é um
verbo disponível”, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Ressalto minha raça - não enquanto entidade biológica, mas como condição social (GOMES, 2005)
– pois é a partir dela que pretendo me fazer entender neste texto. Assim como foi a partir e por
meio dela que estive nos espaços de facilitador/educador/extensionista/”bugador”/amigo que o
projeto me levou a ocupar no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM).
Em O dilema do Intelectual Negro (1999), Cornel West, ao comentar a atividade intelectual
negra estadunidense, aponta que o modelo burguês de atividade intelectual da academia, com sua
herança racista, coloca, muitas vezes, o intelectual negro na defensiva, fazendo-o sentir a
necessidade de afirmar e defender a humanidade de seu povo, incluindo sua habilidade e
capacidade para raciocinar logicamente, pensar coerentemente e escrever lucidamente. Apesar de
experimentar pessoalmente esta necessidade, justifico este artigo menos por uma via de redenção
e reconhecimento por uma certa intelectualidade brasileira, e mais como um posicionamento éticoestético-político na minha existência e na minha produção acadêmica: contra o racismo, o
colonialismo, a prepotência universalista do pensamento eurocêntrico ocidental e o epistemicídio
dos conhecimentos dos povos africano e afro-diaspórico.
Chimamanda Ngozi Adichie (2009), em sua brilhante palestra no TEDGlobal 2009
chamada “O perigo de uma única história”, traz o antigo conceito de “nkali”, do povo Igbo
(atualmente vivo no sul e sudeste da Nigéria), que significa “ser maior que o outro”, em tradução
livre, para pensar a história. As histórias e narrativas, segundo ela, assim como a política e a
economia, são definidas pelo princípio do “nkali”. Como, quando, por quem, para quem, quantas
e onde são contadas as histórias depende do nkali. Segundo ela, Nkali é o poder de, não somente,
contar a história do outro, mas de fazê-la soar como sua história definitiva.
1

Ao selecionar esta oralitura como ponto inicial do meu texto, entendo-a como metáfora para o cenário que tento
apresentar. Enquanto o personagem-narrador é visto como heróico, verdadeiro, bonito, corajoso e inteligente, ao
outro personagem resta o silêncio e a morte (seja ela física, intelectual ou cultural).
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Em A Ordem do Discurso (1971), Michel Foucault também fala sobre a produção das
narrativas e o poder de verdade perpetuado por elas por intermédio da figura do autor:
Entendido o autor, claro, não como o indivíduo que fala, o
indivíduo que pronunciou ou escreveu um texto, mas como
princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem
das suas significações, como lastro da sua coerência. [...]
existem, à nossa volta, muitos discursos que circulam sem que
o seu sentido ou a sua eficácia estejam em poder de um autor, a
que seriam atribuídos: palavras do dia a dia, que se apagam de
imediato; decretos ou contratos que têm necessidade de
signatários, mas não de autor, receitas técnicas que se
transmitem no anonimato. Mas nos domínios em que a
atribuição a um autor é usual - literatura, filosofia, ciência vemos que essa atribuição não desempenha sempre o mesmo
papel; na ordem do discurso científico, a atribuição a um autor
era, na Idade Média [européia], indispensável, pois era um
indicador de verdade. Considerava-se que o valor científico de
uma proposição estava em poder do seu próprio autor [...]. O
autor é o que dá à inquietante linguagem da ficção, as suas
unidades, os seus nós de coerência, a sua inserção no real”
(FOUCAULT, 2009, p. 21).

Assim, seguindo as pistas deixadas por Adichie e Foucault, escrever e ser autor da história
de vida de um sujeito ou de um povo é atravessado pelo “lastro de coerência” presente na
constituição de quem escreve, como mencionado por Foucault. No Brasil, hegemonicamente, este
lastro se remete aos nossos colonizadores europeus na cultura, história, filosofia, epistemologia,
ciência, linguagem e outras demais áreas da produção de conhecimento. Seguindo o princípio de
nkali, portanto, ao controlar as narrativas sobre a verdade, a estética, o valor e a moral na
construção do país, o europeu pôs a si mesmo e aos seus semelhantes como humanos verdadeiros,
bonitos, cultos e moralmente corretos e, consequentemente, “maiores que o Outro”.
Sueli Carneiro (2005), em sua tese de doutorado, também elabora e discute essa dinâmica
de poder que há na construção e controle de narrativas. Segundo ela:
O epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do
conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente
de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso à
educação, sobretudo de qualidade; pela produção da
inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de
deslegitimação do negro como portador e produtor de
conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela
carência material e/ou pelo comprometimento da auto-estima
pelos processos de discriminação correntes no processo
educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de
conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los
também, individual e coletivamente, como sujeitos
cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição
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isso o epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado
ou a seqüestra, mutila a capacidade de aprender (CARNEIRO,
2005, p. 97).

Logo, a exploração da racionalidade eurocêntrica como forma de contato legítima com a
realidade, constituiu, no Brasil e no mundo ocidental, o europeu e seus descendentes como
detentores de um saber superior; o que justificou a colonização dos povos não-brancos,
compreendidos como incivilizados - uma vez que a leitura da relação desses povos com o mundo
feita pelos europeus tinha como característica marcante o domínio da terra, do ritmo, da sensação
e corporeidade, sendo esses elementos não tão dignos de prestígio, de acordo com o modo de
pensar colonial (MIRANDA et al., 2018).
Este sistemático e político apagamento histórico pode, aqui, ser simbolizado pela violenta
experiência africano-diaspórica da Árvore do Esquecimento.
Antes de deixar o porto do Ouidah - no atual Benin -, os negros
escravizados eram levados pelos mercadores à Árvore do
Esquecimento, plantada pelo rei Agadja em 1727. Lá, depois de
nove voltas dadas pelos homens, ou sete pelas mulheres,
perdiam-se, simbolicamente, no limbo, suas origens, identidade
cultural, lembranças de suas moradas e de suas localizações
geográficas (LUZ, 2014, p. 15).

Esse forçado ritual buscava o “desenraizamento” simbólico dos africanos na convicção de
que a memória era uma poderosa arma de resistência. Rompidos com a ancestralidade de seu povo,
tornar-se-iam, então, mais suscetíveis à subalternidade. Afirmar uma memória positiva do povo
africano, então, não deve ser visto apenas como um recurso para impedir que o mesmo aconteça
de forma reiterada, mas representa também a possibilidade de abrir caminhos para que a justiça
aconteça aos que tombaram e foram sistemática e violentamente emudecidos pela força amnésica
do progresso colonizador (LUZ, 2014; SILVA FILHO, 2008).
Assim, dadas as devidas voltas no sistema escolar colonial e/ou na Academia brasileira que assume e perpetua a perspectiva eurocêntrica como universal nas mais diversas áreas do
conhecimento - o caminho “normal” para a escrita de meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
seria repetir e replicar os métodos, fontes e o lastro de coerência que me foram ensinados. Escolhi,
porém, apostar em uma pesquisa que não se propõe a assumir o posto de “verdadeira” ou universal,
mas, pelo contrário, escolho fazer uma objeção ao universalismo do pensamento colonial e apostar
na perspectiva de uma construção de mundo pluriversal.
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sexo, religião, história ou cor, é afirmar que a particularidade é
um ponto de partida válido para a filosofia. Esta reivindicação
não é explicitamente reconhecida com frequência pelos
protagonistas da “universalidade” da filosofia [...]. Esta
contradição simples é repugnante tanto para a lógica como para
o senso comum. A contradição precisa ser solucionada através
do reconhecimento da particularidade como um critério válido
para toda ou para nenhuma filosofia (RAMOSE, 2011, p. 11).

Afirmar o pluriversal, portanto, é o ato de marcar o universal, sem, necessariamente,
excluí-lo. É atribuir a Freud, Foucault, Sartre, Piaget, Deleuze, Guattari e outros intelectuais mais
estudados na Academia as marcas de “homem”, “europeu” e “branco”, já que essas marcas
produzem modos particulares de ser, estar, olhar, se relacionar e interpretar o mundo (vide a
drapetomania2 e as teorias racialistas de Lombroso3 e Nina Rodrigues 4). Assim, a pluriversalidade
“é um paradigma que inclui o universal, entendendo-o como um sistema local entre outros. O
pluriversal é a reunião das universalidades dos sistemas locais que se pretendem únicos, mas
coabitam e coexistem com outros” (NOGUERA, 2013, p. 6).
Submeter violentamente outros povos e indivíduos à sua própria lógica universal de
funcionamento foi uma das principais características do colonialismo europeu. Outros efeitos da
colonização européia no Brasil podem ser encontrados até hoje em outros indicadores sociais
gritantes, como a colossal concentração de terras (OXFAM, 2016), de renda (OXFAM, 2017),
entre outros entraves à vida dos povos negro e indígena nestas terras.
Não obstante, por ainda estar submetido a lógicas de funcionamento importadas de outros
países e contextos, neste texto, trabalho o Brasil como um país colonial, que, como um dos efeitos
de sê-lo, ainda possui índices de morte genocidas 5 contra as populações negra e indígena.
² Diagnóstico médico proposto em 1851 por Samuel A. Cartwright, um médico branco estadunidense que exercia a
sua profissão em Luisiana, nos Estados Unidos, que visava explicar a tendência africana de querer escapar da situação
de escravidão. Não por acaso, somente pessoas de origem africana sofriam deste mal. Como prevenção e reversão
deste gravíssimo quadro de saúde humana, Dr. Cartwright propôs chicotadas e mutilação dos dedos dos pés a escravos
que pareciam carrancudos e insatisfeitos sem quaisquer motivos (cf. CARTWRIGHT, 2004).
3

Cesare Lombroso, nascido em Verona, na Itália (1835-1909), relacionou estudos sobre a loucura, civilização,
delinquência e racialidade.
4

Raimundo Nina Rodrigues foi um médico legista, psiquiatra, antropólogo e etnólogo brasileiro. É considerado o
fundador da antropologia criminal brasileira e pioneiro nos estudos sobre a cultura negra no país (cf. GÓES, 2015)
5

Destruição total ou parcial de um grupo étnico, de uma raça ou religião através de métodos cruéis; Eliminação de
povos com utilização de prevenção de nascimento, desaparecimento de crianças e condições subumanas de vida
(MICHAELIS, 2015)
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Cerqueira e Coelho (2017), a partir de análises econométricas com base nos microdados do Censo
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informação
sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), mostraram que a tragédia que aflige a
população negra não se restringe apenas às causas socioeconômicas. Estes autores estimaram que
o sujeito negro possui chances 23,5% maiores de ser assassinado em relação a cidadãos de outras
raças/cores, já descontado o efeito da idade, sexo, escolaridade, estado civil e bairro de residência.
No Rio de Janeiro, os negros respondem por 78,9% dos indivíduos pertencentes ao grupo dos 10%
com mais chances de serem vítimas de homicídio na cidade (CERQUEIRA e COELHO, 2017).
O psiquiatra martinicano Frantz Fanon em Os Condenados da Terra (1968), aponta que:
O mundo colonizado é um mundo cortado em dois. A linha de
corte, a fronteira, é indicada pelas casernas e pelos postos
policiais. Nas colônias, o interlocutor legítimo e institucional
do colonizado, o porta-voz do colono e do regime de opressão
é o policial ou o soldado. Nas sociedades de tipo capitalista, o
ensino, religioso ou leigo, a formação dos reflexos morais e
transmissíveis de pai para filho, a honestidade exemplar de
operários condecorados depois de cinquenta anos de bons e
leais serviços, o amor estimulado à harmonia e à sabedoria,
essas formas estéticas do respeito à ordem estabelecida, criam
em torno do explorado uma atmosfera de submissão e de
inibição que alivia consideravelmente a tarefa das forças da
ordem. Nos países capitalistas, entre o explorado e o poder
interpõe-se uma multidão de professores de moral, de
conselheiros, de “desorientadores”. Nas regiões coloniais, em
contrapartida, o policial e o soldado, por sua presença imediata,
suas intervenções diretas e frequentes, mantêm o contato com o
colonizado e lhe aconselham, com coronhadas ou napalm, que
fique quieto. Como vemos, o intermediário do poder utiliza uma
linguagem de pura violência. O intermediário não alivia a
opressão, não disfarça a dominação. Ele as expõe, ele as
manifesta com a consciência tranquila das forças da ordem. O
intermediário leva a violência para as casas e para os cérebros
dos colonizados (FANON, 1968, p. 28).

Tendo em vista, portanto, a importância do campo Psi para a legitimação do sujeito
“normal” e “saudável”, recai sobre a Psicologia, também, a responsabilidade de pensar e repensar
sobre a constituição histórica e política desses sujeitos, assim como de suas próprias práticas. Seria
a Psicologia só mais uma ferramenta normalizadora da colonização? Seria ela apenas mais uma
ferramenta “desorientadora”? Uma fonte de “verdades” científicas para a intervenção no corpo
alheio? O que ela tem a fazer quanto a violência colonial nas favelas e periferias? Cabe a ela refletir
sobre o genocídio e o encarceramento em massa da juventude negra brasileira? E as altas taxas de
evasão escolar da população negra? Há, ainda, justificativas para o uso acrítico de parâmetros e
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teorias centradas no homem branco europeu para produzir conhecimento sobre uma população tão
diversa e complexa quanto a brasileira? O que a Psicologia tem, de fato, a oferecer ao povo negro?
É o bem-estar de quem que ela busca promover?
Não tenho ou pretendo ter respostas definitivas ou soluções prontas para essas questões. O
objetivo deste texto é visibilizar outros universos referenciais possíveis para a análise de processos
psicológicos. A adoção de uma filosofia afroperspectivista é a minha aposta em tentar apresentar
e deslocar conceitos, ao falar sobre a minha prática, desde os meus diários de campo, do chão que
piso e de meu negro corpo.
Entendo que essa tentativa de deslocar o centro do universo científico social do umbigo do
homem branco não é trabalho fácil ou rápido. Apesar de ter pressa, não sou o primeiro ou o último
nessa tentativa, e também não estou sozinho. “Assim como para a maioria dos cientistas do século
14 foi difícil deixar de ver a Terra como o centro do universo físico, muitos dos cientistas
(comportamentais) de hoje acham difícil deixar de ver a raça caucasiana e a cultura europeia como
centro do universo social” (CLARK e cols., 1975, p. 5, tradução minha 6).
Assim, ao pensar a minha atuação a partir de uma filosofia afroperspectivista, busco desviála do “lastro de coerência” (FOUCAULT, 2009) eurocentrado, racista e colonial que permeia a
Psicologia brasileira hegemônica, que ainda hoje entra em favelas com livros de suíços, alemães,
norte-americanos, franceses e austríacos nas mãos, sob a égide do saber acadêmico e o pedestal do
assistencialismo filantrópico. Faço o esforço de escrever sobre isso, desta maneira, para a mesma
Psicologia que - patologizando, criminalizando, culpabilizando, se omitindo e/ou naturalizando o
sofrimento - mata meus vizinhos, amigos e irmãos. Tento, aqui, ser o historiador do leão ou,
minimamente, aquele que vai gritar “Não!” ao ouvir a gloriosa história do caçador colonizador.
A tentativa de construção de uma Psicologia antirracista e decolonial passa, então, pela
busca por tirar as máscaras brancas que se põem sobre as peles negras (FANON, 1983), tanto dos
psicólogos e pesquisadores, quanto dos sujeitos pensados e atingidos por essa Psicologia. Máscara
essa que, constantemente, impede o negro de falar e ser visto como relevante nos espaços de poder
da sociedade brasileira, de se entender enquanto pertencente de povos com passado muito mais
antigos e gloriosos do que as escolas colonizadas nos permitiram saber. É preciso entender que a
6

“just as most 14th century scientists found it difficult to cease viewing the earth as the center of the physical
universe so too do many oftoday' s (behavioral) scientists find it difficult to cease viewing the Caucasian race or
European culture as the center of the social universe” (CLARK e cols., 1975, p. 5)
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retirada dessa máscara não será fácil, instantânea ou pacífica, mas nem por isso é menos necessária
ou urgente.
A máscara, portanto, levanta muitas questões: por que deve a
boca do sujeito Negro ser amarrada? Por que ela ou ele tem que
ficar calado(a)? O que poderia o sujeito Negro dizer se ela ou
ele não tivesse sua boca selada? E o que o sujeito branco teria
que ouvir? Existe um medo apreensivo de que, se o(a)
colonizado(a) falar, o(a) colonizador(a) terá que ouvir e seria
forçado(a) a entrar em uma confrontação desconfortável com as
verdades do ‘Outro’. Verdades que têm sido negadas,
reprimidas e mantidas guardadas, como segredos[...].Segredos
como a escravidão. Segredos como o colonialismo. Segredos
como o racismo (KILOMBA, 2010, p. 177).

2. Método
Adotarei neste texto uma afroperspectiva para relatar e analisar minha experiência de um
ano e seis meses como extensionista do projeto de extensão “Construindo um processo de escolhas
mesmo quando escolher não é um verbo disponível” do Instituto de Psicologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Por meio deste projeto, atuei no Centro de Estudos e Ações Solidárias
da Maré (CEASM) entrevistando, conduzindo dinâmicas de grupo e discutindo escolhas da vida
com jovens entre 14 e 25 anos, colocando em prática a Análise do Vocacional.
Para ser mais nítido quanto ao que seja uma afroperspectiva, adoto o conceito de drible
trabalhado por Renato Noguera (2013) - em “O conceito do drible e o drible do conceito: analogias
entre a história do negro no futebol brasileiro e do epistemicídio na filosofia” - e Rodrigo Mamede
(2017) - “O drible como estratégia de resistência negra no mundo elitista do futebol”- para ilustrála.
O período inicial do futebol no brasil pode ser considerado uma
guerra racial velada. Por ser um esporte voltado para as elites,
os jogadores eram os sócios dos clubes que formavam equipes
de futebol. A camada mais popular (e negra) da sociedade
brasileira ficava de fora. Existiam leis que impediam a inscrição
de jogadores não brancos nas agremiações. A segregação racial
era intensa e ofensiva. Assim como os negros africanos e
brasileiros na época da escravidão brasileira, que travestiam
uma forma eficiente de defesa, como a capoeira, de dança para
que pudessem estar prontos para o ataque enquanto escapavam
dos castigos e enganavam seus senhores, os negros [no início
de sua aproximação ao futebol brasileiro] se utilizavam da
ginga, da dança e do molejo para desviar das maldosas
investidas adversárias respaldadas pela vista grossa dos

- 14 árbitros. Assim, o drible se torna a forma do negro continuar,
resistir em campo e mostrar seu valor (MAMEDE, 2017, p. 5).

Entender o drible como conceito da filosofia afroperspectivista, portanto, é enxergá-lo
como possibilidade e alternativa para as perspectivas hegemônicas. Driblar é buscar recursos
africanos e afro-diaspóricos para sair de uma situação difícil, que, em meu caso, é o apagamento
epistemicida das contribuições intelectuais de negros na compreensão das relações humanas. O
drible, neste texto, “é a problematização da filosofia como uma atividade exclusivamente
ocidental, um exercício de justificação da filosofia como atividade pluriversal” (NOGUERA,
2013, p. 9).
É neste sentido que, no caso da filosofia afroperspectivista, o
animal-símbolo é a galinha d’angola. A filosofia
afroperspectivista faz do trabalho de filósofas e filósofos, a arte
de ciscar, espalhar e deslocar conceitos. Se a coruja observa e
contempla numa visada de 360º ou, como disse Hegel no
prefácio da Filosofia do Direito, a coruja só alça vôo no
crepúsculo; a galinha d’ angola cisca no terreiro, se mantém na
terra, atada à imanência, ciscando no alvorecer ou no
crepúsculo. Diferente do caráter contemplativo da coruja,
animal com gosto para observar e esperar o melhor momento
para a abordagem da presa, a galinha d’ angola é rodante, cisca
no terreiro, transforma qualquer instante no melhor momento
para seus movimentos. A galinha d’ angola está para a filosofia
afroperspectivista, assim como a coruja está para a filosofia
ocidental [...] (NOGUERA., 2011, p. 11).

Assim, com auxílio de meu diário de campo7 e a explicação do que eu fazia no projeto de
extensão, chamarei para a análise da prática autores como Renato Noguera, Frantz Fanon, Neusa
Santos Souza, os adinkras do povo Akan, a sabedoria dos itans8 iorubás, entre outras vozes poucos
lidas e ouvidas ao longo de minha graduação em Psicologia na UFRJ. A escolha dos conceitos e
interpretações que serão aqui apresentadas pode ser vista como os movimentos dessa galinha
d’angola afroperspectivista; a cada 23 minutos, um ciscar apressado por um desesperador medo
da morte; bicar na busca por satisfação conceitual e de ferramentas para agir e, a cada grão

7

Por não entender a observação participante como uma prática politicamente neutra, o diário de campo é uma
ferramenta de análise característica da Análise Institucional Francesa (que embasa o referencial teórico do projeto de
extensão) (cf. MARTINS, 2016)
8

Tipo de narrativa presente no sistema divinatório Yorubá (Ifá), que revela acontecimentos de tempos imemoriais,
mitos cosmogônicos e a epopéia dos deuses primordiais yorubá na instauração da ordem no caos primevo (SANTOS,
2001)
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encontrado que satisfaça a fome, mover, pois, parados, continuaremos a ser assassinados sem dó
pela própria estrutura de nosso país.
3. A Análise do Vocacional
Do fim de 2016, meu 4º período de graduação em Psicologia, a julho de 2018, encontreime parte de um projeto de extensão. Este propõe e conduz grupos de Análise do Vocacional em
diversos espaços da região metropolitana do Rio de Janeiro. Um desses espaços, que acabou sendo
o meu campo por todo o tempo no projeto, foi o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
(CEASM). Nele, atuei tanto com as turmas do Curso Pré-Técnico (lá, chamado de “Preparatório”)
de 2017, quanto com o Curso Pré-Vestibular (conhecido como “CPV”) de 2017 e 2018, além da
participação nas reuniões do coletivo de educadores.
O CEASM se localiza no Morro do Timbau, uma das 16 comunidades do Complexo da
Maré, nono bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Boletim “Direito à
Segurança Pública na Maré” da Ong Redes da Maré (2017), de janeiro a dezembro de 2016, houve
nesse território 41 operações policiais, 45 dias com atividades suspensas nos postos de saúde, 35
dias letivos com escolas fechadas, 41 feridos em confrontos policiais, 16 feridos em confrontos
entre outros grupos armados e 42 homicídios. Desses homicídios, as vítimas eram: 90% do sexo
masculino, 78% tinham idade entre 15 e 29 anos e 88% eram negros (pretos e pardos). Assim como
na média do território brasileiro, quem mais morre na Maré é o jovem homem negro e não se trata
de excessos, nem de uso desmedido da força enquanto exceção: as práticas policiais nesse território
violam os direitos mais fundamentais, e a violação do direito à vida também está incluída nessa
forma de oprimir (FRANCO, 2014; REDES DA MARÉ, 2017).
Nesse contexto, o CEASM se mostra como resistência ativa, fruto da experiência de
moradores e ex-moradores que participavam de vários movimentos sociais, tais como: o
movimento de base da Igreja Católica; os grupos de mulheres; os partidos de esquerda e as
Associações de Moradores. Essa é uma das características mais importantes do CEASM, pois lhe
confere um perfil nitidamente comprometido com a causa popular e o legitima perante os
moradores da Maré. Assim, em 1997, com o objetivo de atuar diretamente na questão educacional,
constituiu-se o primeiro projeto do CEASM, o curso pré-vestibular, que já em seu primeiro ano
teve um número de aprovações significativas, ajudando a colocar moradores da Maré para dentro
das universidades públicas. Ao mesmo tempo, o curso também teve como objetivo garantir as
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ações internas e externas da instituição, alimentando os sentimentos de pertencimento local e de
mudanças tanto na estrutura do bairro quanto na macroestrutura da sociedade (NOBREGA
JUNIOR, 2007; SILVA e MAGALHÃES, 2009).
O projeto de extensão já atuava no Preparatório do CEASM quando entrei e se preparava
para expandir para mais alguns campos quando eu e mais 5 extensionistas passamos pelo processo
seletivo. Então, com o objetivo de apresentar os novos extensionistas para a equipe de professores
e da coordenação, fomos levados pelos extensionistas mais antigos para uma reunião de equipe do
Preparatório para planejamento do ano letivo de 2016. A chegada ao morro do Timbau, porém, foi
estranhamente familiar para mim.
[...]No sábado, nos encontramos [eu e mais seis extensionistas]
no pé do Morro do Timbau para subir para o CEASM. Enquanto
subíamos aquela ladeira não tão íngreme, mas comprida, eu
notei como aquele lugar me lembrava muito a esquina do Bar
do Zé [na Vila Aliança, em Bangu]. Tinha até uma música do
Bebeto tocando no bar com uma galera animada bebendo
cerveja e rindo alto […]. (Trecho do meu diário de campo)

Contudo, apesar de familiar, eu estava em uma estranha posição: eu era extensionista de
Psicologia da maior universidade federal do país em um espaço que eu não conhecia. Não sabia
bem o que esperar, não sabia como iria me sair, não sabia como eram os adolescentes e não sabia
sequer se tinha entendido direito o método da tal Análise do Vocacional. Combinamos um retorno
dos novos extensionistas ao campo para ajudar a equipe de coordenação nas entrevistas do
processo seletivo, no qual lemos fichas de inscrição, redações e conversamos com vários
adolescentes entre 13 e 15 anos.
A “Análise do Vocacional” no Preparatório tinha horário fixo e era encontrada na grade
horária do curso, entre Biologia e Português. Quando mencionada apenas pelo nome, a Análise do
Vocacional é frequentemente confundida com a Orientação Vocacional. Este equívoco é
totalmente compreensível se levado em consideração o imaginário social da profissão de
Psicólogo. Por mais que sejam abordagens distintas para a questão comum da “escolha
profissional”, acredito que explicitar ambas pode ser útil para notar suas diferenças.
A Orientação Vocacional (OV) é uma prática com longo histórico, que se consolidou nos
primórdios da industrialização européia como uma forma de “melhor ajustar” o indivíduo e o seu
lugar na produção. Esta prática emerge em uma sociedade fundamentada no lucro e na
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produtividade, na qual a busca pela otimização da produção em relação ao tempo é incessante.
Deste modo, a ideia de “pessoa certa no lugar certo” surge como uma obsessão no discurso de
empregadores e empregados (BICALHO, BERTALINI e SASSO, 2010). Nesse contexto,
psicólogos e educadores colocaram-se na posição de “canalizar as aptidões e capacidades humanas
para o trabalho, desvelando as verdadeiras vocações e preparando e qualificando o homem para
assumir seu devido lugar na produção” (FROTTÉ, 2001, p. 22).
Com o objetivo de diminuir as possibilidades de ocupar inadequadamente as profissões,
que já teriam um perfil previamente delineado, a Orientação Vocacional precisou instrumentalizarse. Para tal, a psicologia, a princípio, baseou-se em estudos biológicos e hereditários, descartando
qualquer atravessamento histórico como produtor de modos de vida. Operou na prática moderna,
dividindo, separando e localizando, criando categorias e tentando romper com as impurezas e
misturas que insistiam em aparecer; utilizando-se dos testes psicométricos que tivessem alta
fidedignidade e validade para medir aptidões, inteligência e aspectos da personalidade dos jovens
para encaixá-los nos devidos postos ocupacionais. Aliou-se, assim, à lógica capitalista de
responsabilizar, meritocrática e exclusivamente, os homens e mulheres por seus fracassos e
conquistas, justificando e reforçando cada vez mais as desigualdades sem levar em consideração
o contexto social e histórico. Assim, a Orientação Vocacional propõe a adequação de um sujeito datado, vivo, orgânico e inserido (ou não) em uma sociedade - à um lugar “ideal” no mercado de
trabalho (FROTTÉ, 2001).
Em sua dissertação de mestrado, Mônica Dreux Frotté (2001) propõe a problematização da
Orientação Vocacional e reafirma-a enquanto prática produzida por uma certa lógica de
funcionamento da sociedade, em determinado momento histórico, produzida por e para
determinadas pessoas, desestabilizando, assim, a ideia de que esta seria uma prática politicamente
neutra como a ciência se pretende. A proposta de Frotté (2001) com a Analítica do Vocacional foi
de olhar a “vocação” de uma maneira não-cartesiana, ou seja, tomando-a como efeito de múltiplas
causas e seguir na investigação dessas causas para uma melhor compreensão dos seus efeitos e não
simplesmente olhar para a vocação como algo dado. Para isso, parte-se da Filosofia da Diferença,
com os filósofos estóicos, Espinosa, Deleuze, Guattari, Lourau, Rolnik, Foucault e outros, para
pensar como essa ideia de vocação é produzida em cada contexto e em cada indivíduo. Abdica-se,
assim, deste suposto lugar “ideal” no mercado de trabalho para cada sujeito em prol de uma
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perspectiva mais dinâmica, fluida e inventiva, que compreenda a inconstância do mundo e dos
sujeitos.
Optar por essa abordagem no olhar para a “vocação”, portanto, é olhar menos para a
escolha profissional e mais para o processo de escolhas do sujeito. É dar importância para a
subjetividade do escolher, diante a objetividade da escolha. É discutir sociedade, favela, família,
cidade, racismo, machismo, LGBTI+fobia, medo e outras possíveis causas, para pensar nos efeitos
que esses temas têm na escolha profissional e na trajetória de vida de cada indivíduo. É discutir,
também, o corpo e os sentimentos enquanto partes inseparáveis do ato de escolher e do sujeito que
escolhe.
Ao assumir a materialidade de um projeto de extensão na UFRJ com o projeto de extensão
“Construindo um processo de escolhas mesmo quando escolher não é um verbo disponível”, a
Analítica do Vocacional torna-se Análise do Vocacional. Sua atuação acontece através de práticas
que criam espaços coletivos, utilizando encontros de grupo, tendo a troca e o diálogo como
estratégias para provocar análises sobre como se constituem nossos processos de escolhas. Afirmase, portanto, como objetivo principal da prática de AV, analisar e potencializar os critérios de cada
sujeito enquanto construtor de sua própria trajetória de vida. O grupo, assim, é experimentado
enquanto uma ferramenta de empoderamento através da coletivização das questões que perpassam
a vida dos sujeitos do grupo, bem como das reflexões produzidas pela relação de alteridade
proposta (CRESPO e cols., 2018; LISBOA, CUNHA e BICALHO, 2018;).
No encontro com a problemática da escolha, a Análise do Vocacional aposta na
possibilidade de uma prática psicológica que tem objetivos, mas não se fecha a eles e dispõe-se ao
novo e ao imprevisível; que reconhece que as diferenças enquanto potências e se põe em análise,
junto ao analisando, questionando a si mesma para que o outro possa perceber o valor da dúvida
(VIEIRA, 2018).
Na prática, a AV não possui um método rígido e imutável, mas se formula e reformula de
acordo o campo e com a equipe, tendo sempre a “escolha” como questão central. O processo de
Análise do Vocacional se inicia em conversas com as coordenações das escolas ou espaços que
desejem a presença do projeto para explicar o seu funcionamento, mapear a dinâmica da
instituição, mostrar como foram as atuações anteriores, explicitar qual era o nosso objetivo ali e
avaliar se fecharíamos, ou não, uma parceria.
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Após a parceria acordada, algumas oficinas são realizadas com todos os possíveis
participantes para avaliar se há ou não demanda por um grupo de Análise do Vocacional. Essas
oficinas são realizadas por uma dupla ou trio de extensionistas do projeto e nela buscamos
estimular, a partir de dinâmicas de grupo, textos ou vídeos, o debate e a reflexão acerca do que é
“escolher uma profissão” e o que está em jogo nessa escolha. No CEASM, em específico, como
trabalhávamos com cursos preparatórios, tanto para as provas de colégios técnicos e federais,
quanto para o vestibular, o tema da escolha profissional costumava render ricos e longos debates.
Durante essas oficinas, pedimos os nomes e telefones dos jovens que tenham interesse em
participar do grupo de Análise do Vocacional (isso não acontecia na turma do Preparatório, pois,
como a AV estava inserida na grade curricular, todos estavam presentes, ainda que pudessem se
recusar a participar das atividades). Com os nomes e telefones, os encontros individuais eram
marcados na instituição e avançávamos para a etapa das entrevistas.
As entrevistas são uma etapa muito importante do processo da Análise do Vocacional. Elas
são realizadas de modo semi-dirigido, individual, com duração média de 50 minutos e com
gravação e participação em pesquisa autorizadas pelo jovem (por meio de um Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido), por seu responsável (por meio de um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido) e pela coordenação do espaço. O objetivo dessa etapa é permitir uma escuta
mais cuidadosa e individualizada para cada participante, conhecer um pouco mais sobre cada um,
responder a dúvidas quanto ao projeto, mapear demandas individuais em relação a temática da
“escolha” e descobrir seus anseios e expectativas em relação ao futuro e ao próprio processo da
Análise do Vocacional.
Entrevistar essa galera [no meu segundo semestre de atuação]
tem sido bem diferente de entrevistar as crianças. Eles têm mais
ou menos a minha idade e sabem que eu nem sou psicólogo
[formado] ainda. As crianças no início ainda me chamavam de
“tio”. A galera aqui é bem parecida comigo em alguns aspectos
e eu as vezes ainda preciso de uns minutos pra me recuperar,
depois de entrevistas mais pesadas [tristes]. Tem algumas
histórias que eles contaram sorrindo e eu ouvi chorando (trecho
retirado do meu diário de campo).

Finalizadas as entrevistas, seguíamos para os encontros semanais em grupo. Neles, nosso
objetivo é analisarmos, juntos, o “processo de escolhas”, o que inclui, também, pensar a escolha
profissional. Para isso, partimos do que foi aprendido nas entrevistas, da literatura científica
existente sobre vocação, tomada de decisão, metas, e relação do jovem com o mercado de trabalho
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e, sobretudo, do que o próprio campo nos demanda. Essa análise tenta ser facilitada pelos
extensionistas ao longo dos encontros pelo uso de dispositivos.
[...]o dispositivo refere-se ao modo como variados elementos
[tanto de conteúdo (corpos) quanto de expressão (significados)]
se vinculam e se relacionam para atingir determinado fim,
produzir algo que dê conta de um problema, de um anseio ou
surpresa. Porém, uma vez estabelecido, o dispositivo não é
estático, duro, mas dinâmico porque engloba dois processos: a
sobredeterminação funcional e o preenchimento estratégico. O
primeiro processo trata da forma como os efeitos produzidos
por um dispositivo são rearticulados ao conjunto, provocando
uma mudança interna, um reajustamento na forma pela qual os
elementos se vinculam. Já o segundo processo, preenchimento
estratégico, implica na recaptura daquilo que é colocado em
suspenso na batalha agônica entre dominação e os movimentos
de resistência (SILVA, 2014, p. 146)

Assim, adotamos dinâmicas de grupo, dramatizações, debates, vídeos, músicas, jogos e
outras formas de interação como dispositivos, na tentativa de colocar o constructo da “vocação” e
os processos individuais de escolha em análise, nunca sabendo com certeza, porém, qual seria o
efeito causado pela nossa aposta. Ao abordarmos escolha profissional, outras questões individuais
eram relacionadas e coletivizadas pelos participantes, como: “Como é escolher profissão sendo
morador da Maré?”, “Como eu vou estudar se minha mãe precisa que eu cuide da minha irmã
pequena?”, “Como eu vou competir no mercado de trabalho com essa galera que na minha idade
já fala três, quatro línguas?”, entre outras perguntas difíceis de responder com verdades absolutas,
mas que, coletivamente, acolhemos, refletimos e pensamos em estratégias para lidar com.
Todas as propostas de encontros em grupo da Análise do Vocacional eram planejadas pela
dupla de facilitadores com base nas entrevistas e no que havia surgido nos encontros passados.
Este planejamento, então, era apresentado em supervisão para a equipe do projeto que em 2017 e
2018 teve em média 13 pessoas (10 extensionistas e 3 supervisores psicólogos mestrandos ou
doutorandos), que deram dicas, fizeram críticas e colaboraram com o planejamento de cada
dispositivo e do processo como um todo. Por vezes, no entanto, o planejamento era deixado de
lado caso fosse da vontade do grupo trabalhar outras questões relacionadas mais urgentes.
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Ao fim dos encontros, os extensionistas, junto aos supervisores, elaboram e entregam um
laudo psicológico individual e/ou institucional, de acordo com a resolução n.º 007/20039 do
Conselho Federal de Psicologia, como forma de devolutiva formal10. Este laudo contém
identificação (tanto dos extensionistas e supervisores quanto a quem este laudo é destinado),
descrição dos procedimentos (com detalhamento e o que se pretendia com cada um dos encontros),
análise (onde constam as observações e análises realizadas tanto na entrevista quanto nos
encontros) e conclusão (na qual é possível fazer uma síntese do que foi observado, assim como
encaminhar para outros espaços que possam ser interessantes para o participante diante as
demandas apresentadas por cada um deles).

4. Escolhas negras
Não faria sentido, para mim, apostar em uma afroperspectiva da Análise do Vocacional
sem colocar em questão a própria escolha profissional do jovem negro de favela no Brasil. Neste
país colonial, onde o pertencimento racial tem centralidade na estruturação das desigualdades
sociais e econômicas, não é admissível partir do universalismo colonizador para analisar a escolha
da juventude negra e esperar coerência com a realidade.
Em 1956, dois anos após o início da Revolução Argelina, em Carta ao Ministro Residente
e Governador Geral da Argélia, Frantz Fanon ao falar sobre seu papel em meio a uma guerra civil
afirma:
Se a psiquiatria é a técnica médica que se propõe permitir ao
homem deixar de ser estranho ao que o rodeia, devo afirmar que
o Árabe Argelino [colonizado], alienado permanentemente no
seu país, vive num estado de despersonalização absoluta[...]. Sr.
Ministro, os atuais acontecimentos que ensanguentam a Argélia
[colônia francesa] não constituem um escândalo aos olhos do
observador. Não são nem um acidente, nem uma avaria do
mecanismo. Os acontecimentos da Argélia são a consequência
lógica de uma tentativa abortada de ‘descerebralizar’ um povo.
Não era preciso ser-se psicólogo para adivinhar que sob a
aparente bondade do Argelino [colonizado], por detrás da sua
despojada humildade, uma exigência fundamental de dignidade
(FANON, 1980, p. 58).

9

Alterada, em Março de 2019, pela resolução 06/2019 do Conselho Federal de Psicologia
Que é direito de todo indivíduo que passa por intervenção psicológica no Brasil, de acordo com as alíneas “g” e “h”
do artigo 1º do Código de Ética do Psicólogo.
10
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Segundo ele, portanto, a desesperada tentativa da população colonizada de adequação à
ordem colonial possui, como base, uma exigência fundamental de dignidade. Na mesma linha de
raciocínio, embora em um contexto fortemente miscigenado como o Brasil, a psicanalista negra
Neusa Santos Souza, no livro Tornar-se Negro (1983), ao discorrer sobre a construção sóciohistórica da emocionalidade do povo negro, relaciona a busca pela ascensão social do negro como
uma tentativa de se ver inserido em uma sociedade que nunca o viu como um igual. Assim, a
ascensão social “se fazia representar, ideologicamente, para o negro, como um instrumento de
redenção econômica, social e política, capaz de torná-lo cidadão respeitável, digno de participar
da comunidade nacional” (SOUZA, 1983, p. 21). Tentar se inserir nessa sociedade produzida nos
moldes brancos, portanto, é tentar sair da desumanização reservada ao filho e/ou descendente de
escravo e ser reconhecido como cidadão.
[...] o cidadão era o branco, os serviços respeitáveis eram os
“serviços de branco”, ser bem tratado era ser tratado como o
branco. Foi com a disposição básica de ser gente que o negro
organizou-se para a ascensão, o que equivale dizer: foi com a
principal determinação de assemelhar-se ao branco – ainda que
tendo que deixar de ser negro – que o negro buscou, via
ascensão social, tornar-se gente (SOUZA, 1983, p. 21).

Como (ainda) não é possível trocar de corpo ou descolorir-se, o desejar ser branco é desejar
os símbolos que caracterizam a branquitude: é “ser culto” (de cultura branca), ser aceito pela
religião branca, ter cabelo alisado, usar roupas européias e incompatíveis com o clima brasileiro,
saber o que os filósofos e intelectuais brancos dizem, morar em bairros majoritariamente brancos,
entre outras metas e modos de vida importadas desde as caravelas. Ao mesmo tempo, em sentido
inverso, foge-se de “ser negro”: das gírias, da musicalidade, do volume da voz, do toque no corpo
do outro, do cabelo crespo, da irreverência, da espiritualidade africana e de tudo que é associado
aos povos negro-africanos.
O trabalho e a expectativa em relação a ele importantes produtores de subjetividade e
atravessadores na análise de algo como uma “vocação”. Quando relacionado, portanto, ao racismo
estrutural fenotípico de nosso país e as discrepâncias de oportunidade e formação entre negros e
não-negros no Brasil, é fundamental que, quem se propõe a discutir a escolha profissional destes
jovens negros, tenha uma aproximação politizada e racializada para não ser mais um a perpetuar
os estereótipos raciais e difundir o auto-ódio na população negra.
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Em artigo intitulado “Sociedades de controle e o grito de Eric Garner: o racismo antinegro
do cogito da mercadoria na (através da) filosofia de Deleuze”, Renato Noguera (2016), em
comentário sobre o “Post-scriptum Sobre As Sociedades De Controle” de Gilles Deleuze (1992),
traz à tona elementos para se pensar no racismo antinegro na chamada sociedade de controle.
Segundo ele, o racismo nas sociedades disciplinares funcionava com a separação explícita do
apartheid sul-africano e norte-americano, com segregações territoriais, jurídicas e institucionais
baseadas na raça. Na sociedade de controle, porém, o racismo impõe a todos o imperativo de tentar
ser/parecer/pensar/falar/trabalhar como um sujeito padrão - homem, branco, heterossexual,
cisgênero e cristão. Assim, não há, de modo explícito, um “exterior” na constituição racial da
população brasileira, o que permite que ideias do tipo “todos somos iguais” se propaguem e
perpetuem.
Essa estratégia de cooptação é uma maneira de trazer para perto
e para dentro do sistema de controle, o que diminuiria as
mobilizações. Nessas sociedades, o regime se ocupa incluindo,
‘convencendo’ que a negrura dos corpos deve se converter em
brancura para uma vida melhor. Por isso, é preciso perguntar:
de que inclusão nós estamos falando? Da inclusão diferencial.
Ou seja, a inclusão é por meio de submissões, assujeitamentos
e sempre obedecendo ao modelo [...]. No racismo antinegro, a
minoria negra é assujeitada sistematicamente (NOGUERA,
2016, p. 53).

É importante, portanto, compreender que a inserção no mercado de trabalho dos jovens
com quem trabalhei passa pelo crivo dos processos seletivos e da difusão de oportunidades e
informação de uma sociedade com consciência branca, que marca muito bem e capacita os bem
nascidos para o tipo de conhecimentos, habilidades e formações serão pré-requisito para cada nível
de cargo, assim como quem deve ou não pertencer a cada classe social. Dito de modo mais
específico:
[...] a consciência branca é um modo de humanizar os sujeitos,
em função de fazer da vida um projeto filosófico que tem um
DNA grego, uma filiação religiosa judaico-cristã, uma
representação política em que o Estado é ocupado pelos jogos
entre a esquerda e a direita, os conflitos entre os que querem
transformar e os que querem conservar (NOGUERA, 2016, p.
58)
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Em um país com consciência branca, enquanto jovens negros e/ou favelados, ingressar no
ensino superior ou nas escolas públicas bem conceituadas pode ser visto como uma tentativa de
ser reconhecido socialmente como gente, como “alguém” e, em muitos casos relatados em
entrevistas, um modo de se afastar do contexto de violência e escassez da favela.
Depois daquele papo do encontro passado, nós fizemos hoje
uma atividade sobre “ser alguém na vida” que foi bem
interessante [...] Quando perguntamos que pessoas eram
“alguém na vida”, a maioria das respostas eram relacionadas a
pessoas que eles não conhecem pessoalmente e com trabalhos
bastante valorizados socialmente: médicos, engenheiros,
juizes... [...] Depois, na pergunta sobre eles [se eles se
consideram “alguém na vida”], alguns disseram que sim (Ex.
“Eu sou alguém e tô vivo, pô (sic)”) e outros disseram estar no
caminho pra ser (Ex. “Ah, a gente é novo ainda. Vamos ser
alguém na vida quando a gente começar a trabalhar, formar
família, pagar imposto de renda”). (trecho de meu diário de
campo).

Portanto, trabalhar a escolha profissional com os jovens do CEASM era, também, colocar
em questão e buscar esse reconhecimento enquanto “alguém”, “gente” e “ser humano”, que
também é digno de vida, amores, brincadeiras, felicidade, direitos e autonomia. E foi justamente
na tentativa de abordar autonomia e protagonismo na própria história que conseguimos elaborar a
Dinâmica Sankofa.

5. Dinâmica Sankofa
Como exercício do grupo de supervisão do projeto de extensão, quinzenalmente ficávamos
encarregados de elaborar e aplicar algum tipo de dispositivo (dinâmica de grupo, música, jogos,
entre outros) em nosso próprio grupo de extensionistas. Assim, podíamos avaliar tempo médio,
erros, acertos e recursos necessários, além de ampliar o nosso acervo de dispositivos. Muito
influenciado pelas conversas que tivemos em grupo no CPV-CEASM sobre infância, por Molefi
Asante, Renato Noguera, Conceição Evaristo, Neusa Santos Souza e a leitura sobre culturas
africanas e afro-diaspóricas, minha dupla facilitadora (também extencionista do projeto) e eu
elaboramos o que viemos a chamar de “Dinâmica Sankofa”. Nela, utilizamos a oralidade e um
conceito de cultura africana para resgatar a memória, evidenciar o epistemicídio na produção de
narrativas e estimular o debate e a reflexão sobre o protagonismo na própria vida.
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Esta dinâmica pode ser didaticamente dividida em cinco etapas (Lembrança, Elaboração
conjunta de estória, Griotagem, Percepção do silenciamento e Exercício na realidade), não exige
recursos materiais indispensáveis e pode ser aplicada em grupos de cinco a vinte pessoas e é
relativamente longa, podendo durar de quarenta minutos a três horas (depende do número de
participantes e do estilo de condução do aplicador).
A primeira etapa, que chamamos de Lembrança, apresenta-se rapidamente o conceito de
Sankofa, presente no conjunto ideográfico Adinkra, tradicional do grupo étnico Akan (que hoje
habitam quase que exclusivamente os territórios conhecidos como Gana e Costa do Marfim).
Sankofa, que é representado por um pássaro olhando para trás ou uma forma específica que se
aproxima do que hoje entendemos com um coração, simboliza o provérbio “Se wo were fi na wo
sankofa a yenkyi” - que traduz-se em: “Não há nada de errado em voltar para buscar aquilo que
ficou para trás”. O símbolo Sankofa é muito presente nas ferragens de casas mais antigas aqui no
Brasil que, feitas sob mão de obra de homens e mulheres Akans escravizados ou seus descendentes,
carregavam discretamente uma mensagem de resistência para outros escravizados 11.
Na dinâmica, portanto, pede-se para que os participantes reflitam sobre esse provérbio e
pensem em suas vidas, em como eles eram quando mais novos (personalidade, atividades,
vontades e outras características pessoais) e o que foi se perdendo, esquecendo e deixando para
trás com o passar do tempo. Esta etapa deve ser conduzida com bastante cuidado e tato, de
preferência com base em entrevista realizada anteriormente, já que a infância é uma etapa da vida
bastante carregada emocionalmente. Depois, pede-se que pensem, individualmente, em 3 respostas
para a pergunta “O que eu deixei para trás em minha vida e voltaria para buscar?”.
As respostas pra primeira parte da dinâmica Sankofa foram
interessantes. Eles disseram que sentem falta de subir em
árvores, serem menos ansiosos com as coisas, fazerem amigos
facilmente e passarem mais tempo brincando com amigos e
com a família. [...][uma jovem negra] se emocionou um pouco
e disse sentir falta de como se sentia em casa ouvindo o barulho
da chuva na casa da avó dela (trecho de meu diário de campo).

Na “Elaboração conjunta de uma estória”, segunda etapa da dinâmica, reunimos os
participantes em duplas ou trios, dá-se um tempo (em torno de 20 minutos) para criarem, juntos, a
estória de um encontro fictício entre essas crianças/adolescentes do passado que encarnam as
11

http://todosnegrosdomundo.com.br/memorias-da-africa-em-ferro-a-mensagem-subliminar-esculpidaem-antigos-portoes/
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características pensadas na etapa de Resgate. A estória precisa retratar alguma ação conjunta e,
necessariamente, ter início, meio e fim.
Para terceira etapa da dinâmica, a “Griotagem”, foi interessante improvisar um palco para
a contação das estórias. Como parte da dinâmica, apenas uma das pessoas que participou da
elaboração sobe ao palco para contar aos outros. À outra, cabe assistir, não podendo, sequer,
confirmar ou gesticular para quem estava no palco.
A parte da contação das histórias foi a mais divertida de todas,
de histórias que envolviam coreografias no show do
Exaltasamba ao campeonato de futebol da escola, demos muitas
risadas imaginando um ao outro naquelas situações[...]. Foi
difícil conter a contribuição da metade da dupla a ser calada
(trecho retirado de meu diário de campo).

Assim como nas rodas de samba, rap, pagode, jongo e candomblés brasileiros, na rodas de
conversa e de contação histórias também é possível explorar o lugar de importância dado à
oralidade. Essa é uma característica marcante de diversas culturas do oeste africano e que foi
fundamental para a preservação da memória coletiva africana a partir da diáspora. Essas
representações africanas, ao colaborar de modo significativo com a identificação cultural dessas
pessoas em torno de símbolos familiares, possibilitam uma reconstrução de identidade, na qual os
valores culturais colonizadores do ocidente não seriam simplesmente sobrepostos aos valores
culturais indivíduo e de seu povo (PAULA JUNIOR, 2004).
O valor atribuído à palavra, nessas culturas, possui valor espiritual, pois, “segundo a
concepção da tradição oral, a palavra é o elemento capaz de aproximar ou afastar os seres no
mundo, desse modo, está revestida de respeito e responsabilidade, não podendo ser utilizada em
vão” (PAULA JUNIOR, 2004, p. 90). Nas sociedades de tradição oral, a palavra escrita não dá
conta de tudo que a palavra falada representa.
A tradição oral é a grande escola da vida, e dela recupera e
relaciona todos os aspectos. Pode parecer caótica àqueles que
não lhe descortinam o segredo e desconcertar a mentalidade
cartesiana acostumada a separar tudo em categorias bem
definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o
material não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o
exotérico [o que pode ser externalizado], a tradição oral
consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de
acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com
as aptidões humanas. Ela é ao mesmo tempo religião,
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divertimento e recriação [...] (HAMPATÉ BÂ, 2010, p.169).

Assim, ainda segundo Hampaté Bâ (2010), no Mali, existem diferentes funções sociais que
se utilizam da palavra. Há os que seguem um rígido processo de iniciação e que são absolutamente
comprometidos com a verdade são os chamados doma, ou seja, tradicionalistas ou memorialistas.
E também há os chamados de dieli ou griot, para os quais a disciplina da verdade não existe; a
tradição lhes concede o direito de travestir ou embelezar os fatos, mesmo que de modo grosseiro,
pois o objetivo é apenas divertir os ouvintes.
O momento de “Griotagem” da Dinâmica Sankofa também tem, portanto, o objetivo de
divertir os ouvintes. No entanto, como se trata de uma estória com base na história de si, cruzada
com a história de outro participante, é também uma oportunidade de colocar-se no mundo, falar.
Trazer, pela boca, olhares e gestos, a imaginação e memória para a concretude dos sentidos de
todos os participantes do grupo.
A fala é mobilizadora de forças, pois dá vida e materialização
àquilo que é apenas pensamento, vontade. A fala gera
movimento, ritmo. [..] é geradora da ação, e, portanto, organiza
a existência [...]. A expressão verbal não somente possibilita a
comunicação dos seres humanos, mas também efetiva a
reordenação dos seres no mundo (PAULA JUNIOR, 2004, p.
90)

O falar sobre si, como acontece em todos os encontros da Análise do Vocacional, então,
possui uma dimensão ativa e transformadora da própria realidade, no sentido de dar vida e
materialidade para o pensamento. Nesse sentido, quando a Análise do Vocacional afirma
“trabalhar os critérios de escolha”, é nessa movimentação e materialização do pensamento que
buscamos trabalhar. Falar sobre e a partir de si é agir na reorganização do mundo de todos os que
ouvem e organizar-se para abrir espaço, no mundo compartilhado, para uma realização de si e de
seus interesses.

A “Percepção do Silenciamento” é uma etapa importante: coloca-se em cheque as regras
da própria dinâmica e se evidencia o silenciamento forçado de uma dos autores da estória criada.
Aqui, perguntamos aos calados: “como é ouvir uma história que também é sua pela perspectiva do
outro?”, “O que você mudaria no modo como a história foi contada?”, “Você se sentiu protagonista
na história que ouviu? Por quê?”. O objetivo é perceber o epistemicídio, o poder da história única
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que a Chimamanda Adichie fala e o nkali, mencionado na introdução, em um nível pessoal e
prático.
Neusa Santos Souza (1983) na introdução de Tornar-se Negro: “Uma das formas de exercer
autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Discurso que se faz muito mais significativo
quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da realidade” (SOUZA, 1983, p. 17). A
quinta e última etapa da Dinâmica Sankofa é o “Exercício na Realidade”, que funciona trazendo,
justamente, esse estranhamento causado pelo questionar das narrativas para um exercício na vida
de cada participante. Evidencia-se coletivamente o poder dos estereótipos, das fofocas e fake news,
mas também atenta-se para a importância de construir um discurso pessoal sobre a própria história
e sobre a importância (ou não) de ser protagonista nela.
Em nosso último encontro do período, conversamos sobre como
foi a experiência da AV para eles [...]. [Uma jovem] disse que
tinha amado participar da Dinâmica Sankofa pois nunca havia
parado pra pensar em quem eram os protagonistas na vida dela.
Logo ela que bate de frente o tempo todo com as muitas e
múltiplas demandas da família (trecho retirado de meu diário de
campo).

Essa reflexão quanto ao protagonismo em muito se assemelha ao pensamento afrocêntrico,
embora em nível individual. Ser protagonista é estar no centro de seus interesses e direcionar, com
ações, os rumos de sua própria história. A experiência marginal de ser minoria (política) em um
país colonizado desloca o centro da própria história para a normalidade construída. Aqui, é-se
negro, indígena, pobre, LGBT e/ou mulher, em um país cuja história está pautada na experiência
e perspectiva da vida da elite branca, heterossexual e masculina. Seguindo na linguagem cênica,
não estar no centro de sua própria história implica sentir-se figurante ou coadjuvante em sua
passagem pelo mundo.
A afrocentricidade é uma questão de localização precisamente
porque os africanos vem atuando na margem da experiência
eurocêntrica. Muito do que estudamos sobre a história, a
cultura, a literatura, a linguística, a política ou a economia
africanas foi orquestrado do ponto de vista dos interesses
europeus. [...] os africanos têm sido vistos como periféricos em
relação à atividade tida como "real" (ASANTE, 2009, p. 93).

Buscar esta centralidade na vida, portanto, é reconhecer e dimensionar a influência dos
outros e de seus parâmetros em seu curso vital e agir conforme seus próprios interesses. É ter
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agência e “buscar recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço da liberdade
humana” (ASANTE, 2009, p. 94). Ainda que esta liberdade humana seja a autonomia de escolher
e sustentar a escolha da profissão que se quer viver nos próximos anos.
Filosofia Ubuntu e os Golpes de Ajagunã
A aposta em uma abordagem grupal à problemática da escolha profissional não é por acaso.
Com múltiplas perspectivas, abordamos a problemática de modo mais amplo e rico de argumentos;
não é raro ouvir “Eu nunca tinha pensado nisso aí que ela falou, agora estou em dúvida” ou “O
que você falou fez eu pensar no meu caso e...” nos grupos de Análise do Vocacional. E como o
objetivo não é chegar à um consenso sobre a escolha profissional coletiva ou individual do grupo,
não há a necessidade da superação dialética do argumento anterior. Essa forma de debate se
aproxima de um conceito fundamental da cosmovisão cultural ubuntu, que é o polidiálogo.
O polidiálogo é o reconhecimento de que um diálogo não leva, necessariamente, a um final
pré-estabelecido e reconhece, também, que existem pontos de vista que podem ser incompatíveis
(como é o caso da escolha profissional que cada participante deve tomar). Então, ao abordar e
debater os diversos assuntos que cruzam a problemática da escolha - como a família, o racismo, a
pobreza, entre outros - o grupo escuta e acolhe, coletivamente, o que está sendo trazido por algum
dos participantes.
“[...] no lugar de ouvir e falar em busca de “vencer” um debate,
podemos ouvir-falar sempre de uma maneira múltipla, sem
necessidade de estabelecer consenso, sem necessidade de
vencer disputas; mas, procurando atravessar os caminhos e
encruzilhadas que a existência reserva com o entendimento que
atravessar em companhia pode servir como uma maneira de
tornar a vida mais bela, solidária (e porque não dizer, sem
querer incorrer em clichês), feliz. Porque ubuntu significa que
só posso ser feliz se as pessoas ao meu redor também estão
felizes.” (NOGUERA, 2012, p. 149).

Se o objetivo da Psicologia se propõe a ser, de fato, a busca pelo bem-estar, a filosofia
Ubuntu é uma interessante fonte de conhecimento, reflexões e práticas que a psicologia brasileira
poderia buscar conhecer, não fosse o epistemicídio, o racismo e o universalismo colonial. “A
palavra “ubuntu” não existe em todas centenas de línguas faladas nos 54 países africanos; ela está
presente em quatro idiomas: Ndebele, Swati, Xhosa e Zulu. Apesar de encontrarmos palavras
sinônimas em algumas línguas, – Sesotho, Shangaan, Vhuthu, Tsonga e Swahili” (NOGUERA e
BARRETO, 2018, p. 628)
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Segundo Mogobe Ramose (1999), os provérbios: “umuntu ngumuntu ngabantu” e “umntu
ngumntu ngabantu” são máximas ético-políticas nos idiomas isizulu e isixhosa dos povos Zulu e
Xhosa que, como uma tradução razoável para ambos os provérbios, pode se ter que: “uma pessoa
é pessoa através de outras pessoas”.
Deste modo, o ser/devir do humano se instala apenas nas
relações inter-humanas, não apenas as relações éticas, mas
também as relações materiais e de reconhecimento, passando,
por isso, também por uma instância epistemológica. Aqui, há
uma anterioridade ontológica, lógica, epistemológica e ética das
relações humanas sobre os seres humanos individualizados.
Esta anterioridade seria uma das características fundamentais
dessa ontologia processual e relacional que aparece no contexto
da filosofia de ubuntu, o que demonstra uma grande
complexidade desta abordagem filosófica que, nem ao longe, se
esgota em uma primeira aproximação (flor do nascimento,
2016, p. 239)

Nos grupos de Análise do Vocacional, então, buscamos nos atentar e vivenciar sempre as
relações: a relação com o grupo, com a escolha, com a escolha do outro, com o mundo, com a
visão de mundo do outro, com os valores familiares do outro. Ao compreender que o devir humano,
assim como a linguagem, apenas se dá em relação, podemos admitir que ubuntu se refere a isso
também (cf. flor do nascimento, 2016).
A escolha por catalisar a análise dos processos de escolha utilizando dispositivos grupais,
com polidiálogo, é uma das principais características da Análise do Vocacional. Busca-se, com
isso, ampliar o olhar quanto a escolha profissional e o futuro. Essa ampliação se dá na visão do
que poderia ser visto como “objeto” - que seriam as objetivas escolhas profissionais -, trazendo
informações quanto ao trabalho cogitado, relatos de profissionais da área e da experiência dos
participantes, informações sobre o mercado de trabalho, como também amplia-se a perspectiva
dos sujeitos que olham, já que, em grupo, esse olhar se dá sempre em relação e é acrescentado e/ou
confrontado com outros universos referenciais.
Apesar da tentativa de construção desse ambiente onde o ouvir-falar se dá coletivamente e
sem a necessidade de superação dialética do argumento anterior, muitas vezes os participantes (e
os facilitadores, também) se deparam com informações, interjeições ou intervenções que nos tiram
do conforto subjetivo quanto a alguma questão e nos obrigam a construir e reconstruir uma reação.
Desde as entrevistas até o momento da devolutiva individual, não é raro ouvirmos: “pô, agora você
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me pegou”, “nunca parei pra pensar nisso”, “Pensar sobre isso é difícil”, “É, mas... (seguido de um
longo silêncio e expressão pensativa)”, entre outros momentos nos quais ficavam(os) “travados”.
A dinâmica do grupo e o desenrolar dos dispositivos, em diversos encontros, cumpre papel
similar ao de Ajagunã/Oxaguiã no itan ioruba “Ajagunã destrói palácios para o povo trabalhar”,
no livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi (2001):
Ajagunã, o filho guerreiro de Oxalá, andava junto com o Orixá
Ogum fazendo a guerra / Onde Ogum destruía uma cidade,
Ajagunã construía outra maior e mais próspera / Conquistavam
para seu povo todos os campos de inhame e todas as riquezas
em ouro e escravos / O jovem Oxalá não tinha descanso, estava
sempre provocando novas situações, obrigando todo mundo a
trabalhar e progredir / Onde a paz resultava em calmaria e
preguiça ele provocava a discórdia e o movimento, ninguém
podia se acomodar na presença de Ajagunã / Um dia, entre uma
batalha e outra, Ajagunã foi à cidade de Ogum em busca de
munição. / Lá chegando, viu que o povo festejava / Tinham
acabado a construção de um palácio novo, que ofereciam para
o seu rei Ogum / A eles perguntou Ajagunã: "Que fazeis agora
que o palácio está feito?" / Responderam eles: "Descansamos
de nosso feito. Festejamos" / Disse Ajagunã: "Vosso rei está em
guerra e tardará. Aproveitai o tempo e fazei um trabalho melhor.
Um palácio mais belo e resistente, do qual ele haverá de mais
se orgulhar" / E tocou a parede do palácio com sua espada e o
palácio ruiu. / Ajagunã voltou para a guerra e quando, de outra
feita, à cidade retornou, lá estava o palácio refeito, maior, mais
imponente, mais bonito. / Ao povo que comemorava com festas
a conclusão da nova fortaleza de Ogum, perguntou Oxalá
Ajagunã: "Que fazeis agora que o palácio está feito?". /
Responderam eles: Descansamos de nosso feito. Festejamos". /
Disse Ajagunã: "Vosso rei está em guerra e tardará. Aproveitai
o tempo e fazei um trabalho melhor. Um palácio mais belo e
resistente, do qual ele haverá de se orgulhar". / E derrubou o
palácio de novo. E tantas vezes isso se repetiu que os habitantes
daquela cidade se transformaram num povo de grandes
construtores e sua engenharia é reconhecida até os dias de hoje.
/ Porque Ajagunã não gosta de ver ninguém parado.

Sair conforto subjetivo de ter absoluta certeza de algo é usualmente atrelado à movimento
na psicoterapia, e isso vale também para a escolha profissional. Nesses momentos, a linha de
argumentos abstratos e cristalizados que embasam alguma escolha se choca com a percepção de
realidade do sujeito. Frases como “eu quero ser militar para agradar meus pais” e “eu quero ser o
protagonista de minha própria vida”, por exemplo, antagonizam-se e exigem uma reformulação
não-contraditória da linha lógica que leva o sujeito à determinada escolha em sua vida. Ainda que
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a escolha, objetiva, não se mude, resituar-se e centralizar-se na projeção de seu próprio futuro
contextualiza a escolha em problemas, sentimentos e desejos atuais.
A construção da escolha profissional não é simples; os empregos e profissões no sistema
capitalista e ocidental ocupam uma considerável parte do dia, na maior parte da semana, na maior
parte do ano, durante muitos anos, em uma vida imprevisível e finita – sobretudo a de jovens
negros das favelas do Rio de Janeiro. Assim, escolher dedicar tanto tempo de vida a uma única
função na sociedade não pode ser visto como uma escolha óbvia e definitiva.
O processo coletivo de Análise do Vocacional é, então, dispor-se e expor-se à alguns golpes
de espada em nossos, por vezes frágeis, castelos. É ressignificar, reconstruir, reconhecer o processo
de reconstrução como uma constante e ainda aprender, ou ensaiar, a lidar com ele. O que a Análise
do Vocacional busca é trabalhar na construção de um processo de escolhas mais coerente com a
aquilo que o sujeito se propõe a ser no e com o mundo.

6. Considerações finais
Escrevo dias depois que o inocente Evaldo Rosa dos Santos, músico, conhecido como
Manduca, negro, foi executado com 80 tiros de fuzil em seu carro disparados pelas mãos do
Exército Brasileiro; no mesmo ano que Pedro Gonzaga, um jovem negro de 19 anos, foi
estrangulado por um segurança de hipermercado ao lado de sua mãe. Escrevo um ano e alguns
meses após a execução da vereadora negra Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes,
a mando e pelas mãos das milícias do Rio de Janeiro. Escrevo, aproximadamente, três anos após
121 tiros ceifarem a vida de 5 jovens que comemoravam o salário do primeiro emprego de um
deles e cinco anos após Cláudia Ferreira, já baleada, ser arrastada no asfalto por um carro da Polícia
Militar do Rio de Janeiro. Esses são apenas alguns poucos casos que ganharam notoriedade. Todos
eles com a minha cor de pele e na mesma cidade na qual escrevo este Trabalho de Conclusão de
Curso.
Os índices genocidas com a população negra do Brasil, a estúpida guerra às drogas, os
tiroteios e latrocínios em meu bairro e o índice de negros no ensino superior público; tenho vários
indícios de que sou uma exceção por estar terminando o ensino superior, me formando Psicólogo
em uma universidade pública e federal no Rio de Janeiro, sendo um jovem homem negro. Franz
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Fanon, em “Pele Negra, Máscaras Brancas” (1983), termina sua catártica conclusão com uma
prece: “Oh meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona!”. Entro em coro com o
pedido de Fanon e hoje entendo que, somente por ser um corpo que questiona, eu consegui chegar
até aqui e não repetir a fórmula eurocêntrica de canonizar gente europeia ou importar os parâmetros
estadunidenses neopositivistas para analisar a minha prática extensionista.
O intuito deste texto, de driblar o epistemicídio na Psicologia, é, sim, uma tentativa de
iniciar o fim do universalismo. É ser granada e semente, ao mesmo tempo. É uma tentativa de
estímulo ao “futebol arte” na produção de conhecimento; sorrindo e sendo feliz, sempre que
possível: driblemos as regras racistas e epistemicidas do jogo de poder sobre a verdade; driblemos,
na prática, a sabotagem estrutural a qual o povo negro e pobre é submetido para a manutenção da
mão de obra acrítica, inerte e lucrativa; driblemos o medo e toda construção colonial que nos seja
letal, para que possamos construir um novo mundo, um mundo nosso.
Existem, no entanto, múltiplas formas de propor este novo mundo; umas mais violentas,
outras menos. Aqui, como pretendo apenas conseguir o legitimado título de “psicólogo” e instigar
aos acadêmicos a serem corpos pensantes, venho com frases, ideias e partes de mim traduzidas em
texto. Como dito na introdução, não pretendo que esta seja “a verdadeira afroperspectiva da
Análise do Vocacional”. Este foi apenas um exercício de pesquisa e análise sobre bases africanas
e afro-diaspóricas que não se por esgota aqui. A humanidade surgiu há mais de 200 mil anos em
África; analisar qualquer coisa, sobretudo relações humanas, deveria considerar a experiência de
mundo milenar dos povos africanos.
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