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RESUMO

Esta investigação teve dois objetivos centrais: o primeiro visou demonstrar e defender a
coerência de utilizar perspectivas teóricas, epistemológicas e metodológicas culturalmente
consistentes com a visão de mundo africana para analisar e produzir conhecimentos
sistemáticos sobre a prática capoeira Angola. O segundo objetivo buscou produzir uma
análise dessa prática social a partir das suas expressões culturais africanas com vistas a
identificar o seu potencial enquanto uma práxis comunitária que pode promover
descolonização mental e libertação pessoal e coletiva. Para tanto, realizei estudo sistemático
de referências fundamentais da Psicologia africana e um Doutorado Sanduíche para
aprofundar conhecimentos junto a pesquisadores mais experientes da área nos EUA. A partir
da perspectiva africana, analisei processos históricos, políticos, filosóficos e práticos da
capoeira Angola, bem como a maneira que eles foram experienciados por duas mulheres, uma
branca aprendiz e uma negra mestra de capoeira Angola. A primeira é a própria pesquisadora
que assumiu o duplo papel de pesquisadora-participante, e a segunda é a participante que não
só colaborou com a sua história de vida, mas também com a confecção do trabalho,
assumindo a dupla função de participante-pesquisadora. A análise das diferentes dimensões
descritas foi produzida com base em referências teóricas de pesquisadores capoeiristas,
ensinamentos de mestres transmitidos de forma oral, conhecimentos encarnados no corpo das
participantes, registros em diários de campo de visitas a grupos de capoeira, conversas
aprofundadas com a participante-pesquisadora e auto entrevista da pesquisadora-participante.
A pesquisa demonstra que a prática da capoeira Angola perpetua conhecimentos linguísticos,
ritualísticos, orais, musicais e corporais oriundos de culturas ancestrais africanas. Esses
conhecimentos possuem múltiplos sentidos e são articulados de forma multifacetada
proporcionando aprendizados sobre a vida em seus aspectos físicos, mentais e espirituais. A
análise das experiências vividas pelas participantes na prática da capoeira Angola demonstra
que esta cultura tem o potencial de promover uma autorreflexão crítica da pessoa na
sociedade a partir da oportunidade de vivenciar e encarnar novas formas se ver, pensar, sentir
e viver no mundo. Esta experiência crítica criou condições para que as participantes
empreendessem processos de autodeterminação pessoal e coletiva na sociedade. Elas não só
descolonizaram suas vidas como aprenderam a desenvolver uma práxis comunitária e
libertária nas suas relações pessoais e em seus trabalhos profissionais.
Palavras-chave: Psicologia Crítica Africana, Descolonização da Vida, Capoeira Angola e
Educação das Relações Étnico-Raciais.

ABSTRACT

This research had two main objectives: the first one aimed to demonstrate and defend the
coherency of using theoretical, epistemological and methodological perspectives culturally
consistent with the African worldview to analyze and produce systematic knowledge about
the practice capoeira Angola. The second objective sought to produce an analysis of this
social practice based on their African cultural expressions in order to identify its potential as a
collective praxis that can promote mental decolonization as well as personal and collective
liberation. Therefore, I conducted a systematic study of fundamental references in African
Psychology and made “Doctorate Sandwich Program” to deepen knowledge with most
experienced researchers in the area in USA. I analyzed historical, political, philosophical and
practical processes of Capoeira Angola within an African perspective, as well as the way they
were experienced by two women, one white student and a black master teacher of Capoeira
Angola. The first one is the researcher that assumed the dual role of researcher-participant,
and the second is the participant who not only collaborated with her life story, but also
contribution to the development of the investigation, assuming the dual role of participantresearcher. The analysis of the different dimensions described above was produced based on
theoretical references of capoeiristas researchers, masters teachings transmitted orally,
knowledge embodied in the body of the participants, dairy field of the visits to capoeira
groups, in-depth conversations with the participant-researcher and the researcher-participant's
self-interview. The research shows that the practice of capoeira Angola perpetuates linguistic,
ritualistic, oral, musical and corporal knowledge from African ancestral cultures. These skills
have multiple meanings and are articulated in a multifaceted way providing learning about life
in their physical, mental and spiritual dimensions. The analysis of the participants experiences
in the practice of capoeira Angola demonstrates that this culture has the potential to promote
personal critical self-reflection in society from the opportunity to experience and embody new
ways to see, think, feel and live in the world. This critical experience has created conditions
for participants undertake personal and collective self-determination processes in society.
They not only decolonized their lives but also they learned how to develop liberation
community praxis in their personal relationships and professional work.
Key-words: African Critical Psychology, Life Decolonization, Capoeira Angola and
Education of the Ethnic-Racial Relations.

RESUMEN
Esta investigación tuvo dos objetivos centrales: el primero pretende demostrar y defender la
coherencia de utilizar perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas culturalmente
consistentes con la visión africana del mundo para analizar y producir conocimientos
sistemáticos sobre la práctica Capoeira Angola. El segundo objetivo buscó producir un
análisis de esa práctica social a partir de sus expresiones culturales africanas con vistas a
identificar su potencial en cuanto a una praxis comunitaria que puede promover
descolonización mental y liberación personal y colectiva. Para esto, realicé estudio
sistemático de referencias fundamentales de la Psicología africana y un Programa de
Doctorado Sándwich para profundizar los conocimientos junto a investigadores más expertos
en el área. A partir de la perspectiva africana, yo analicé procesos históricos, políticos,
filosóficos y prácticos de Capoeira Angola, bien como la manera que ellos fueron
experienciados por dos mujeres, una blanca aprendiz y una negra maestra de Capoeira
Angola. La primera es la propia investigadora que asumió e doble papel de investigadoraparticipante, y la segunda es la participante que no sólo colaboró con su historia de vida, sino
también con la confección del trabajo, asumiendo la doble función de participanteinvestigadora. El análisis de las diferentes dimensiones descritas fue producida con base en
referencias teóricas de investigadores capoeiristas, enseñanzas de maestros transmitidas de
forma oral, conocimientos encarnados en el cuerpo de las participantes, registros en diarios de
campo de visitas a grupos de Capoeira, conversaciones profundizadas con la participanteinvestigadora y auto entrevista de la investigadora-participante. La investigación demuestra
que la práctica de la Capoeira Angola perpetúa conocimientos lingüísticos, ritualísticos,
orales, musicales y corporales oriundos de culturas ancestrales africanas. Esos conocimientos
poseen múltiples sentidos y son articulados de forma multifacética proporcionando
aprendizajes sobre la vida en sus aspectos físicos, mentales y espirituales. El análisis de las
experiencias vividas por las participantes en la práctica de la Capoeira Angola demuestra que
esta cultura tiene el potencial de promover una autorreflexión crítica de la persona en la
sociedad a partir de la oportunidad de vivenciar y encarnar nuevas forma de verse, pensar,
sentir y vivir en el mundo. Esta experiencia crítica creó condiciones para que las participantes
emprendiesen procesos de autodeterminación personal y colectiva en la sociedad. Ellas no
sólo descolonizaron sus vidas, sino que también aprendieron a desarrollar una praxis
comunitaria y liberadora en sus relaciones personales y en sus trabajos profesionales.
Palabras-llave: Psicología Africana, Descolonización de la Vida, Capoeira Angola y
Educación de las Relaciones Étnico-Raciales.

REZUMO1

És piskiza fasidu ku dus objetivu sentral: prumeru pa konfirma ku difindi kuma i tene lojika
utiliza puntu di vista tioriku, espistemologiku ku metudus kulturalmenti consistenti ku vison
di mundu afrikanu pa analiza i pruduzi kunhisimentu sistematiku sobri pratika kapoeira
Angola. Segundu objetivu i pruduzi un analis di pratika sosial desdi expreson kultural
afrikanu pa pudi identifika si putensial suma un pratika kumunitariu ku pudi promovi
diskolonizason mental ku libertason di pekaduris. Pa kila, n’rializa studu sistematiku di
referênsias fundamental di Psikolojia afrikanu ku Duturadu Sandis pa prufunda kunhicimentu
ku piskizaduris mas spirientis na area.
Des puntu di vista afrikanu, n’analiza prusesus istoriku, pulitiku, filosofiku ku pratikas di
kapoeira Angola, suma tambi manera ku é spermentadu pa dus mindjeris, un son branku ki
aprindis i kil utru negro i mestri di kapoeira Angola. Prumeru mindjer i ami ku piskiza és
trabadju, n’sumi dus papel di piskizadur-partisipanti, segundu i partisipanti ku ka kolabura só
ku si istoria di bida, ma tambi na fasi és tarbadju, i sumi tambi dus funson ku sedu
partisipanti-piskizadur. Analis di diferenti dimenson ku faladu li i fasidu ku bazi na
referensias di storias di piskizaduris kapoeristas, insinamentus di mestris cu pasadu di boka pa
boka, kunhisimentu ku sta na kurpu di partisipantis, anotason na nha canhenhu di kampu di
vizitas ku fasidu pa grupus di kapoeira, kombersa fundu ku partisipanti-piskizadur e intrivista
ku nfasi nha cabeça suma piskizadur-partisipanti. És piskiza mostra kuma pratika di kapoeira
Angola, sumia raiz pa kunhisimentus aserka di lingu, ritus, manera di papia, muzica ku kurpu
ku bin di kultura di djorson afrikanu. Kil kunhisimentu i tene manga di sintidus i ta artikuladu
di manga di manera pa pirmitinu aprindi aserka di bida di puntu di vista fiziku, mental ku
spiritual. Analis di spiriensia vividu pa partisipantis na pratika di kapoeira Angola mostra
kuma és kultura tene putensial di promovi auto-refleson kritiku di pekadur na sosiedadi desdi
oportunidadi di vivi ku nkopora nobu manera di pensa, sinti i di sta na mundu. És spiriensia
kritiku kria kondison pa partisipantis kria kaminhu di guia sé kabesa diritu i guia utrus guintis
na sosiedadi. Alem di diskoloniza sé bida é aprindi disinvolvi pratikas kumunitarios ku ta
liberta elis na se relason pesoal i na se tarbadju profisional.
Palabras-tcabi: PsikolojiaAfricanu, Diskolonizason di bida, Capoeira Angola e Edukason di
Relason Etniku-Racial
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ANTECEDENTES ACADÊMICOS DESTA PESQUISA
Esta pesquisa de doutorado em Psicologia Social na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo – PUC-SP – foi desenvolvida no quadro do Núcleo Identidade Social e
Metamorfose Humana – NEPIM/PUC-SP – e busca dar continuidade à investigação iniciada
no mestrado em Educação na Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, naquele
contexto, dentro do quadro Grupo de Pesquisa “Prática Sociais e Processos Educativos” e do
“Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros/UFSCar”.
O mestrado recebeu o título de “Processos Educativos da Capoeira Angola e
Construção do Pertencimento Étnico-Racial” (Nogueira S. G., 2008). A questão orientadora
da pesquisa foi: Como, e em que circunstâncias, os ensinamentos e os aprendizados da
Capoeira Angola contribuem para a construção do pertencimento étnico-racial em
profissionais negros com formação universitária? Buscou assim, identificar contribuições da
Capoeira Angola para a construção do pertencimento étnico-racial e para a superação de
dificuldades em ambiente profissional majoritariamente branco, hostil e adverso aos negros,
como o da universidade. As referências teóricas da pesquisa constituíram-se em base de
literatura do campo da Educação e da Psicologia.
A fim de coletar os dados foram realizadas visitas e conversas aprofundadas com dois
angoleiros negros que cursaram universidade, bem como, foi realizada uma Roda de Conversa
com a participação de dois mestres e três professores-mestrando de Capoeira Angola, que
contribuíram para uma compreensão mais coletiva de como o pertencimento étnico-racial
pode ser construído em meio a um grupo que cultiva tradições de raiz africana. A pesquisa foi
realizada com postura inspirada na Fenomenologia e os dados foram analisados com base em
significados expressos pelos participantes (Nogueira S. G., 2008).
A pesquisa mostra que ser negro no Brasil é muito difícil, mas a prática da Capoeira
Angola promove tanto a saúde psicológica quanto o fortalecimento do pertencimento étnicoracial em negros e não negros. Isto ocorre porque seus processos educativos se constituem em
pedagogias antirracistas, que favorecem tanto o aprendizado de conviver na diversidade
quanto o aprendizado de lutar para transformar a sociedade num ambiente mais justo,
igualitário e democrático. Deste modo, fica evidente que conhecimentos e formas de
transmissão próprios da Capoeira Angola podem fortalecer a implementação de políticas de
Ações Afirmativas (Nogueira S. G., 2008).
Por ser uma pesquisa em Educação, aquele mestrado focou principalmente os
processos educativos da Capoeira Angola, entendendo que estes perpetuam expressões
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culturais de raiz africana, e sendo assim, sua forma e conteúdo são consistentes por essa
perspectiva cultural. O que a pesquisa evidenciou é que estes processos educativos têm um
impacto diferenciado e positivo na vida dos praticantes da capoeira Angola. Isto significa que
a atuação dos participantes dessa pesquisa na sociedade supera os limites sociais impostos à
população afrodescendente pelas ideologias dominantes, opressoras e racistas; bem como,
promovem mudanças sociais nos meios em que vivem, especialmente no trabalho, que era um
ambiente majoritariamente branco (Nogueira S. G., 2008).
Decidi investir num doutorado em Psicologia Social para dar continuidade a esta
pesquisa. Esta iniciativa teve algumas motivações que são importantes de serem pontuadas. A
primeira, e mais objetiva, é buscar compreender num sentido psicossocial mais profundo os
impactos que os referidos processos educativos da capoeira Angola têm na vida dos seus
praticantes, sejam afrodescendentes ou não; e como este conhecimento pode contribuir para
identificarmos e entendermos processos de descolonização da vida na população afrobrasileira e outros grupos sociais. Esta pesquisa visa trazer contribuições significativas para a
implementação e fortalecimento da Lei 10.639 (Brasil, 2003) e do Parecer CNE/CP 003
(Brasil, 2004) que orientam para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; bem como, para a implementação e
fortalecimento do Plano Nacional de Saúde Integral da População Negra (Brasil, 2007); e
indiretamente para toda política de Ação Afirmativa no Brasil.
A segunda motivação gerada pelo mestrado em Educação foi a constatação de que a
Psicologia no Brasil pouco produz conhecimentos sobre relações étnico-raciais e sobre a
população afro-brasileira, apesar de esta ser mais da metade da população deste país. Ou seja,
há um silêncio racista que impera nesta área de conhecimento e que contribui para a produção
e reprodução de desigualdades de poder que reserva para um grupo social um lugar de
privilégio na sociedade, e para outros um lugar de dominação e exclusão. Portanto, decidi
investir nesta área para contribuir com uma mudança nesse quadro histórico da Psicologia no
Brasil (Nogueira S. G., 2008).
A terceira razão deste doutorado foi motivada pela oportunidade que tive de entrar em
contato com referências teóricas em Psicologia que são produzidas a partir da visão de mundo
africana. Isto significa que os princípios filosóficos orientadores desta Psicologia centrada em
África são diferentes dos tradicionais euro-americanos. Dessa forma, esta Psicologia afrocentrada produz marcos teóricos, epistemológicos e metodológicos culturalmente diferentes,
mas consistentes com as perspectivas africanas de ser e viver no mundo. Ao me engajar no
estudo destas referências eu percebi a íntima relação que existe entre esses princípios
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filosóficos e a própria prática social da capoeira Angola. Na minha percepção a Psicologia
centrada em África parece ser a tradução escrita das experiências vividas na capoeira Angola.
Esta percepção me motivou a investigar mais e aprofundar conhecimentos sobre estas
referências e continuar o trabalho de pesquisa iniciado no mestrado.
Dessa maneira, este doutorado não só representa um aprofundamento das
compreensões sobre os impactos psicossociais da capoeira Angola na vida de seus praticantes;
mas, também, um compromisso social de produzir conhecimentos em Psicologia sobre
relações étnico-raciais, com intuito de colaborar para quebrar o silêncio secular e racista desta
área. Além disso, busco desenvolver este trabalho a partir de uma perspectiva ética e
culturalmente relevante para a população e cultura afro-brasileira, ao assumir o desafio de
utilizar uma ciência com base na visão de mundo africana.
Objetivamente, o estudo analisa a história de vida de duas mulheres angoleiras, ou
seja, praticantes de capoeira Angola. Uma dessas mulheres sou eu mesma, uma mulher branca
e aprendiz de capoeira Angola. A outra é Rosângela Costa Araújo, Janja, uma mulher negra e
mestra de Capoeira Angola. Eu incluí a minha história de vida na pesquisa, pois ela foi
determinante desde o início do processo investigativo no mestrado; e os orientadores afroamericanos sugeriram este procedimento. Optei por incluir outra mulher no estudo, e não
homens, para trazer um pouco da percepção feminina na prática da capoeira Angola e, no caso
de Janja, ela já é uma mestra reconhecida por toda a comunidade e muito engajada na luta em
defesa da mulher na capoeira e na sociedade.
Como se vê, as relações étnico-raciais e a cultura afro-brasileira compõem os objetos
de estudo deste trabalho; e a Psicologia centrada na África é o referencial orientador desta
investigação. O trabalho está organizado em quatro partes: a primeira é composta pelo
capítulo “Um Caminho Trilhado Junto com Outros”, em que descrevo os caminhos
percorridos para a produção desta investigação.
A segunda parte é composta por três capítulos sobre contexto investigativo e teoria
utilizada: o primeiro, “Colonização e Descolonização da Psicologia”, apresenta uma revisão
crítica de literatura sobre como a ideologia da supremacia racial branca impacta tanto a
Psicologia tradicional euro-americana quanto à vida de pessoas consideradas brancas e
aquelas consideradas negras. Este capítulo é seguido pelo “Enegrecer, Africanizar e
Aquilombar”, no qual eu descrevo os contextos históricos e políticos dos estudos negros e
africanos no mundo, bem como os relaciono com o contexto brasileiro. No terceiro capítulo
da Parte II, “Bases Filosóficas e Epistemológicas da Psicologia Africana” descrevo premissas
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filosóficas africanas fundamentais, conceitos de Psicologia africana que foram gerados a
partir dessas referências, e o paradigma científico com base na perspectiva africana.
A terceira parte é composta por mais três capítulos sobre a prática da capoeira Angola:
no primeiro, “Capoeira” apresento uma revisão crítica de literatura sobre os processos
históricos e políticos da referida prática social no Brasil e no Mundo. No segundo, “A
Capoeira Angola de Pastinha” localizo esta pesquisa dentro de uma referência particular de
capoeira, aquela que busca preservar as africanidades. No terceiro, “Expressões Culturais da
Prática da Capoeira Angola” eu analiso os principais elementos que fazem desta prática
sociais uma práxis coletiva libertária à moda africana.
A quarta parte desta investigação é a mais original deste trabalho, pois traz
informações oriundas da coleta de dados junto às participantes. Ela é composta por úm único
capítulo, “Experiências Vividas na Prática da Capoeira Angola”, no qual analiso os impactos
da referida prática social nas vidas de duas angoleiras, uma aprendiz branca e uma mestra
negra.
Por fim, a quinta e última parte é composta pelo capítulo “Descolonização da Vida e
Prática da Capoeira Angola”, em que apresento, a guisa de conclusão, os encaminhamentos
oriundos das análises da atual pesquisa.
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PARTE I
UM CAMINHO TRILHADO JUNTO COM OUTROS
Segura sua mão na minha para que juntos possamos fazer o que eu não
posso fazer sozinha. Jongo Dito Ribeiro – Campinas

Todas as rodas do Jongo Dito Ribeiro têm um ritual inicial em que os tambores ficam
no meio e os participantes dão as mãos formando uma roda onde todos dizem e repetem
várias vezes e de forma enfática: “segura sua mão na minha para que juntos possamos fazer o
que eu não posso fazer sozinha”. Este é um fundamento importante da cosmovisão africana
que expressa, entre outras coisas, que o jongo não pode ser feito por uma pessoa só, mas em
comunidade e em coletivo. Esse fundamento se aplica a todas as culturas afro-brasileiras e, na
verdade, se refere às duas premissas filosóficas centrais oriundas da região oeste do
continente africano: sobrevivência da tribo e unidade com natureza (Nobles, 2006), como será
mais bem descrito no capítulo “Bases Filosóficas e Epistemológicas da Psicologia Africana”.
Da mesma forma, eu entendo que esta pesquisa sobre a prática da capoeira Angola não
é obra de uma única pessoa, mas de uma comunidade. Comunidade composta sobretudo por
afro-brasileiros pertencentes às culturas tradicionais e também pesquisadores, mas não só,
pois conforme a realidade brasileira determina historicamente outros grupos convivem neste
contexto, inclusive eu, pesquisadora branca angoleira. Essa comunidade é composta por
vários coletivos culturais tradicionais, com os quais eu aprendi uma determinada forma de
ver, sentir, pensar e viver o mundo; e se não fosse essa comunidade eu não teria como
produzir este trabalho sozinha.
O documento foi redigido por mim, como proponente e sistematizadora, mas com a
colaboração de uma comunidade que brinca e luta dentro da resistência cultural afrobrasileira. Este trabalho é fruto do suor, das lágrimas, dos sorrisos, das dores, das tristezas,
das alegrias, das derrotas e das conquistas de diversas pessoas que já partiram, mas que
deixaram seu axé ou “força vital” (Nobles, 2006), e das que estão sobrevivendo, vivendo e,
muitas vezes, produzindo um mundo diferente para todos, o universo afro-brasileiro. Esta
comunidade toma forma neste documento e este documento toma forma na comunidade. A
seguir descrevo brevemente caminhos que eu fui trilhando, pessoas e coletivos que eu fui
encontrando e integrando, que me conduziram e embasaram a produção deste trabalho.
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Caminhada de uma Pesquisadora Branca rumo a Perspectiva Africana em Psicologia
A compreensão comunitária do meu trabalho profissional e da atual pesquisa começou
a ser construída na minha vivência anterior à pós-graduação, quando eu ingressei no grupo de
capoeira Angola “Academia João Pequeno de Pastinha”. Esta experiência me abriu um
universo de conhecimentos e práticas que me era bastante estranho e desconhecido, o
universo afro-brasileiro. Esta oportunidade acabou me levando para a pós-graduação e para a
consolidação de uma formação intelectual que considero bastante inovadora no contexto
brasileiro, especialmente na área da Psicologia.
A descrição destas experiências e seus significados são mais bem explorados no
capítulo “Experiências Vividas na Prática da Capoeira Angola”. Aqui eu descreverei apenas
alguns pontos relevantes do meu processo de formação enquanto pessoa e pesquisadora, que
começa na capoeira Angola, continua no mestrado em Educação e em ações profissionais
culminando neste doutorado em Psicologia Social com enfoque na perspectiva africana.
Quando eu comecei a praticar capoeira Angola eu entrei no universo afro-brasileiro,
me encantei e permiti que este universo entrasse em mim. Isso determinou e ainda determina
muitas transformações pessoais na minha condição de mulher branca de classe média. Essa
relação vem acontecendo desde 2001 de forma cada vez mais intensa, passando a englobar a
minha atuação profissional a partir 2005, quando eu comecei a ministrar aulas de capoeira
Angola em São Carlos e ingressei no mestrado em Educação.
Ao longo destes anos, a capoeira Angola em especial, e a cultura afro-brasileira como
um todo, passou a ser uma das minhas principais referências para avaliar e pautar a vida e a
profissão. Essa decisão foi tomada ao longo do processo de transformação e formação que eu
fui experienciando dentro do referido universo cultural e caracteriza uma postura radical, em
termos de buscar entender as raízes afro-brasileiras e seus fundamentos. Essa caminhada foi e
ainda é conduzida e orientada por mestres e mestras mais experientes, assim como é
compartilhada por camaradas e colegas dentro das comunidades e coletivos com os quais
convivo, que me apontaram a África e a resistência diaspórica africana no Brasil e no mundo
como fonte de conhecimentos.
Dessa maneira, a prática da capoeira Angola é o meu “chão”, é esta experiência
encarnada em meu corpo que se tornou uma das referências mais importantes para analisar a
vida e o mundo. Ou seja, quando mais eu busco viver a capoeira Angola, melhor eu me
entendo e entendo o mundo em que vivo. Isto acontece porque dentro desta prática social eu
vivencio processos educativos que muitas vezes são marginalizados, cerceados, silenciados,
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ignorados pela sociedade mais ampla e hegemônica, mas que contém um potencial histórico,
cultural e humano imenso sobre a vida. Ao experienciar uma “nova” forma de ver, sentir e
viver o mundo, que estava alijada do meu cotidiano de mulher branca de classe média, eu
passo a desenvolver uma consciência mais ampla, multidimensional e diferente sobre o
mundo, a vida e os seres humanos. Esta abertura para o mundo, para novas possibilidades de
ser humano, para novas formas de construir sociedade é um dos aspectos que mais me encanta
e me motiva pessoal e profissionalmente.
A partir de 2005 eu intensifico não só a prática da capoeira Angola e outras
manifestações culturais afro-brasileiras como também passo a estudá-las e pesquisá-las
sistematicamente de forma individual e coletiva na pós-graduação. Esses movimentos de vida
me levaram a incorporar e desenvolver uma práxis comunitária libertária baseada nos
fundamentos da capoeira Angola e da matriz africana. Eu retomo este conceito em outros
momentos desta tese, especialmente nos capítulos “Bases filosóficas e epistemológicas da
Psicologia africana” e “Experiências vividas na prática da capoeira Angola”. Essa práxis,
portanto, é fruto, não só, da experiência vivida e refletida dentro da cultura de matriz africana,
mas também de um processo de aprofundamento teórico, epistemológico e metodológico
científico que busca valorizar a experiência histórica e a expressividade cultural oriunda de
África.
Nessa caminha vivenciei processos de aprender-ensinar-aprender capoeira Angola nos
trabalhos desenvolvidos pela Academia João Pequeno de Pastinha na UFSCar e numa escola
da periferia de São Carlos; realizei coordenação pedagógica de um projeto criativo e inovador
de implementação da Lei 10.639 (BRASIL, 2003) naquela escola junto à direção, professores
e estudantes; também realizei projetos de extensão desta natureza na UFSCar junto à profa.
Petronilha e ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB-UFSCar. Paralelo às
experiências práticas, que classifico como “profissionais”, fui apropriando e aprofundando
estudos e pesquisas acadêmicas junto: ao programa de pós-graduação em Educação (Nogueira
S. G., 2008), às ações do NEAB/UFSCar, ao Programa de Ações Afirmativas da UFSCar
(Nogueira & Silva, 2009) e à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros – ABPN – e
seus congressos.
Como se vê, as referências práticas e teóricas que fui incorporando e desenvolvendo
na minha formação profissional e acadêmica foram predominantemente de matriz africana e
vivenciadas em comunidades e coletivos. Todas as ações que eu empreendi foram produzidas
e fundamentadas na interface entre a cultura afro-brasileira e a Educação, ou seja, foram
geradas a partir de diálogos entre saberes populares e saberes acadêmicos. Além disso,
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visaram fundamentalmente à implementação e consolidação da Lei 10.639 (BRASIL, 2003),
da Lei 11.645 (2008) e das Políticas e Ações Afirmativas. Nestas circunstâncias, posso
afirmar que esses trabalhos profissionais e acadêmicos foram em certa medida criativos e
inovadores, pois tudo o que se refere a estas políticas públicas é inovador e, portanto, tem que
ser criado e experimentado. Ouso dizer que talvez façam parte de uma metodologia em
construção, uma metodologia que entre outros aspectos pode ter o potencial de
descolonização da vida, noção que será mais bem trabalhada ao longo de toda esta tese.
Em 2007, ainda no mestrado em Educação, eu comecei a estudar referências da
Psicologia Africana produzida nos EUA e percebia que elas tinham uma afinidade muito
grande com a experiência que eu vivenciava na capoeira Angola e atividades profissionais.
Fui tomada por uma imensa curiosidade de saber mais, de aprofundar nestes estudos e avaliar
os limites e desafios deste conhecimento. Ao final do mestrado, no início de 2008, eu estava
certa de que queria fazer um doutorado sobre Psicologia africana e evidenciar suas relações
com a prática da capoeira Angola.
Ao mesmo tempo eu imaginava que esse desafio era bastante ousado e trabalhoso, pois
já havia percebido que a produção de conhecimento da Psicologia brasileira era fortemente
marcada pela ideologia da supremacia racial branca. Isto significava naquela época pouca
produção de conhecimentos sobre a cultura afro-brasileira, nenhuma linha de pesquisa
específica sobre a temática étnico-racial em universidade pública, escassez de possibilidades
de orientadores, pouco ou nenhum conhecimento sobre a Psicologia africana por parte dos
pesquisadores da área. Enfim, encontrar um orientador na Psicologia seria, e de fato foi, uma
epopeia, pois a pessoa também teria que ter certa ousadia, abertura e curiosidade para
trabalhar com um campo de investigação totalmente estranho e novo no Brasil, como o da
Psicologia africana.
Mais ainda, esse trabalho não poderia ser feito sem a realização conjunta de um
Estágio de Doutorado no Exterior com vistas ao aprofundamento, análise crítica e
incorporação adequada das referências desejadas. As referências mais consistentes da
perspectiva afrocentrada em Psicologia foram, em sua grande maioria, sistematizadas nos
Estados Unidos. Isso será mais bem descrito no capítulo “Enegrecer, Africanizar,
Aquilombar”. Naquela época, essa contingência determinava para mim um acesso muito
restrito à bibliografia, e quando eu tinha acesso ela estava registrada em inglês.
De 2008 a 2010 eu continuei com os trabalhos que eu já vinha desenvolvendo na
UFSCar e em outros espaços da cidade de São Calos, enquanto eu articulava as condições
necessárias para a realização do doutorado em Psicologia. Naquele momento da minha
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formação como pesquisadora eu não tive muita gente com quem eu pudesse dividir e
socializar passos dessa caminhada acadêmica, pois praticamente ninguém conhecia a
Psicologia africana. Esse cenário foi um pouco solitário e árido, a não ser pelo apoio,
incentivo e suporte que recebi de uma pessoa que até hoje é peça fundamental nesse trabalho,
a profa. Petronilha B. G. e Silva. Ela incentivou e ajudou a criar condições para que eu
pudesse fazer um doutorado com colaboração internacional de pesquisadores com
reconhecida experiência na área de meu interesse.
Em 2010, depois de receber muitos “nãos” e ser posta de escanteio em alguns grupos
de estudo, eu entrei no programa de Psicologia Social da PUC-SP sob a orientação do Prof.
Dr. Antônio da Costa Ciampa como parte do quadro de pesquisadores do Núcleo de Estudos
de Identidade Social e Metamorfose Humana. A proposta que eu trazia foi bem recebida pelo
programa, orientador e núcleo de estudos, que deram apoio substancial para o
desenvolvimento da investigação. Esse apoio veio tanto pela abertura para dialogar e refletir
sobre o novo campo de pesquisa quanto pelo suporte teórico-metodológico que inspirou a
produção desse relatório.
Ao cursar as disciplinas do Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Social,
participar de eventos acadêmicos organizados pelos professores e pela Associação Brasileira
de Psicologia Social – ABRAPSO, e discutir coletivamente as referências e projetos de
pesquisa encampados pelo prof. Ciampa e o NEPIM, pude perceber que o acolhimento da
minha proposta naquele programa não foi uma mera coincidência, mas um fato coerente.
Esse programa de pós-graduação, bem como a ABRAPSO, foi criado na década de
1970 por Silvia T. M. Lane e outros pesquisadores, em plena ditadura militar, com a proposta
de produzir um pensamento crítico na Psicologia brasileira com vistas à transformação social
(Lima, Ciampa, & Almeida, 2009; Lane & Sawaia, 1995; Lane & Codo, 1986). O psicólogo
Odair Furtado (2009, p. 248) afirma que ali nasceu a Psicologia Social brasileira, também
conhecida como a Escola de São Paulo, na qual “a intervenção social, a discussão do
compromisso social do psicólogo e a renovação teórica a partir do desvelamento da realidade,
do cotidiano do trabalhador, do morador da periferia, representou uma verdadeira práxis
social”. Esse movimento acadêmico também dialogou e ainda dialoga com o pensamento
crítico latino-americano em Psicologia (Lane & Sawaia, 1995).
O prof. Ciampa foi um dos discípulos de Silvia T. M. Lane e importante colaborador
na produção da Psicologia Social da Escola de São Paulo, principalmente no que se refere à
problemática da identidade social. Em 1987, Ciampa defendeu a tese de doutorado intitulada
“A Estória do Severino e a História da Severina”, na qual desenvolve a ideia de que
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identidade é metamorfose humana. Ou seja, o ser humano é o ser que se cria a si mesmo a
todo instante, uma metamorfose permanente (Ciampa, A Estória do Severino e a História da
Severina - um ensaio de Psicologia Social, 1987). Posteriormente, comprometido com a
produção de uma Psicologia Social Crítica que busca desenvolver um práxis inovadora,
Ciampa qualifica a sua compreensão sobre os processos de identidade desenvolvendo o
sintagma: identidade é metamorfose humana em busca de emancipação (Lima, 2010; Lima,
Ciampa, & Almeida, 2009; Ciampa, 2003).
As referências do programa e do próprio orientador formam a base do pensamento
crítico do NEPIM, espaço em que a discussão sobre a problemática étnico-racial e sobre as
potencialidades da Psicologia africana encontraram seu terreno mais fértil. Os diálogos e
reflexões desenvolvidos foram encarados pelos companheiros pesquisadores com bastante
maturidade e poucos preconceitos. Não por acaso, encontrei neste Núcleo de Estudos mais
dois colegas que estavam pesquisando as relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira,
Alessandro Campos e Sheila Carvalho. Nesse ambiente conseguimos avançar discussões que
às vezes ficavam limitadas dentro das salas de aula, nas disciplinas.
Desenvolver esta investigação do doutorado nesse ambiente acadêmico foi bastante
enriquecedor para a minha formação como pesquisadora e psicóloga social. Na verdade, ao
me debruçar sob as referências da Psicologia Social Crítica e dialogar com meus pares em
eventos acadêmicos e políticos, descobri que eu já era uma psicologia social, mas ainda não
tinha consciência e propriedade sobre este fato.
Creio que eu incorporei o espirito do pensamento crítico da Psicologia Social
brasileira que compreende o ser humano como produto da sua história pessoal e coletiva, mas
também como produtor dessa mesma história e, portanto, pautado por um potencial de
transformação social. Esta inspiração colaborou para entender a perspectiva africana em
Psicologia, pois esta é determinada por uma experiência histórica e por uma expressividade
cultural própria dos povos africanos e afrodescendentes no Brasil e no mundo; assim como, é
fortemente caracterizada por uma postura crítica que busca, entre outras coisas, desenvolver
uma produção científica que liberte afrodescendentes da opressão racista secular. Estas
problemáticas serão mais bem trabalhadas nos capítulos “Enegrecer, Africanizar e
Aquilombar” e “Bases Filosóficas e Epistemológicas da Psicologia Africana”.
Posso afirmar, ainda, que a compreensão de que a identidade é metamorfose humana
em busca de emancipação também inspira este trabalho, na medida em que busco analisar a
experiência vivida na prática da capoeira Angola e como ela contribui para a descolonização
da vida de duas angoleiras, ou seja, para a libertação e/ou emancipação das participantes da
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investigação. A partir da minha própria experiência e da pesquisa desenvolvida no mestrado,
venho observando que o ingresso na prática da capoeira Angola promove metamorfoses na
vida de angoleiros e angoleiras. Portanto, a ideia era analisar o quanto estas metamorfoses
contribuem para a emancipação de cada um.
Eu não utilizei referências diretas da Psicologia Social Crítica ao longo deste trabalho,
ou seja, eu não faço citações, pois um dos objetivos principais era justamente apresentar
articuladamente a perspectiva africana em Psicologia como mais uma possibilidade de
desenvolver o pensamento e postura crítica na área. No entanto, o leitor atento poderá percebe
que o trabalho foi redigido com inspiração no pensamento crítico da Escola de São Paulo. A
construção da estrutura do trabalho, a articulação dos capítulos com o todo, a descrição dos
aspectos históricos, políticos e culturais específicos das referências teóricas e da própria
capoeira Angola, são exemplos de como a inspiração histórica e social da Escola de São Paulo
pode ser percebida nesta tese.
Ainda, é importante dizer que ainda no ano de 2010, Profa. Petronilha encaminhou à
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP – a proposta para trazer
um dos fundadores da Psicologia africana para o Brasil, Dr. Wade Nobles, com vistas a iniciar
um intercâmbio internacional que posteriormente poderia dar abertura para novas ações. Em
2011, novamente, ela colaborou para a articulação do Estágio de Doutorado no Exterior junto
à Profa. Dra. Joyce King da Georgia State University em Atlanta / EUA, especialista em
estudos negros e africanos em Educação, o que representou um segundo passo para a
consolidação do almejado intercâmbio de conhecimentos. Naquele país eu também contei
com a co-orientação do Dr. Wade Nobles, da Dra. Janice Fournillier e da Dra. Layli
Maparyam. Todos encaminhados pelas professora Joyce King.
Como se vê, a minha formação como pesquisadora dentro da perspectiva africana e a
própria produção deste doutorado não seria possível sem a experiência encarnada como uma
pessoa integrante da comunidade da capoeira Angola, que me motiva a ser e buscar
conhecimentos profundos tanto sobre África como sobre a diáspora no Brasil e no mundo. E
mais, tudo isso só possível devido à colaboração e suporte de grandes mestres e mestras, da
cultura tradicional e da academia, negros e não negros, que me guiam e me acompanham
nessa caminhada. Sozinha eu não teria chegado até aqui. Segue agora a descrição e a tentativa
de incorporação do paradigma africano de pesquisa neste trabalho. Ainda neste capítulo,
apresento a questão de pesquisa e os objetivos centrais da investigação, o papel das
participantes, a minha inserção como pesquisadora no campo de investigação, os processos da
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coleta de dados, as experiências significativas do Doutorado Sanduiche nos Estados Unidos e
a sistematização dos dados para a elaboração deste relatório.
O Paradigma Africano: a busca por um modelo de pesquisa afro-brasileiro
O paradigma é a concepção compartilhada sobre o que é possível, as fronteiras da
investigação aceitável, e os casos limites. Dentro da ciência, o paradigma permite certa
estabilidade em modelos, métodos e modalidades de conhecimento, mas sob o preço de certa
insensibilidade para o que é novo (Akbar, 2004).
O paradigma de pesquisa proposto é inspirado no modelo afro-americano
desenvolvido nas últimas cinco décadas nos EUA e, como tal, ele é essencialmente humanista
e holístico. No seu aspecto humanista, o modelo estabelece que o ser humano ideal é aquele
que representa relações harmoniosas e consistentes com a natureza e com outros seres
humanos. Adota a posição ontológica básica da visão de mundo africana, “Eu sou porque nós
somos, e porque nós somo, então, eu sou” (Nobles, 2006; Mbiti, 1970). Em outras palavras, a
partir do momento em que eu reconheço a humanidade do Outro, eu posso ter a minha própria
humanidade reconhecida. Esta concepção de ser humano é mais bem explorada no capítulo
“Bases Filosóficas e Epistemológicas da Psicologia Africana”. No entanto, vale dizer que esse
modelo de ser humano estipula como a liberdade pode ser adquirida com vistas ao completo
desenvolvimento humano e autoconhecimento. Segundo Akbar (2004,p. 45 Tradução da
autora):

O modelo, que emerge deste paradigma, tem muitas características. Ele presume que
todos os seres humanos devem ser 1) livres e realizar o seu mais alto potencial
enquanto seres espirituais (distinto de necessariamente religiosos); 2) livres de
ambientes

opressivos

e

humanamente

degradantes;

3)

livres

para

viver

cooperativamente com quaisquer seres humanos que respeitem sua humanidade; 4)
livres para desenvolver conhecimento sobre si mesmos e/ou suas identidades
determinadas histórica e culturalmente; 5) livres para defender a si mesmos contra
influências desumanizantes de forças anti-humanas; e 6) livres para atingir a
dignidade humana sem barreiras artificiais que negam o seu acesso aos campos do
crescimento humano.

Um aspecto fundamental deste modelo exposto por Akbar, é que este se destina a
estruturar a natureza da pesquisa conduzida, não só, em afro-americanos ou afrodescendentes,
mas também, em outros povos considerados “não brancos” e mesmo em brancos que
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escolhem participar da cultura humana do respeito mutuo e consciência comunal. É possível
identificar também que este modelo traz uma perspectiva ética e política libertária ou
emancipatória. Esta característica humanista do modelo proposto dá abertura para que a atual
investigação possa ser realizada no contexto brasileiro, com mulheres, uma branca e uma
afro-brasileira, na prática da capoeira Angola. Assim como, é um modelo de pesquisa que
possivelmente pode servir como referência para desenvolver investigações com outros grupos
e povos oprimídos étnico-racialmente, como os povos indígenas, por exemplo. Esta
possibilidade merece futuras investigações.
Akbar (Akbar, 2004) aponta duas problemáticas que devem ser abordadas na
discussão da metodologia de pesquisa com base nesse modelo. Uma diz respeito a questão
metodológica e como os referidos objetivos serão investigados e aportados. Outra se relaciona
com os procedimentos de pesquisa ou tipos de investigação e instrumentos que devem ser
utilizados nos estudos.
Nas pesquisas com afro-americanos, estas questões metodológicas tem dois
componentes importantes. O primeiro é aquele que delinia que os sujeitos de pesquisa são o
próprio povo afrodescendente. Elas se diferenciam das pesquisas euro-americanas que
tradicionalmente comparam os povos oriundos da África com europeus. Na perspectiva afroamericana, afrodescendentes são normativos para afrodescendentes, portanto, a diversidade de
formas de vida destas pessoas numa variedade de ambientes social, econômico, político, e
mesmo cultural, produz uma base ampla para a identificação de variáveis significativas de
similaridades entre os povos de origem africana (Akbar, 2004).
O segundo compenente da questão metodológica é a necessidade de investigação
sobre os significados de ser negro [Black self] ou ser afrodescendente. Para Akbar (2004), este
autoestudo vai gerar teoria a partir da valorização da história e cultura do povo africano no
continente e na diáspora, e vai fornecer novos conceitos e instrumentos de observação. Tanto
o conteúdo como os instrumentos para a pesquisa sobre afrodescendentes deveriam emergir
do terreno fértil cultural das experiências africanas e afrodescendentes (Akbar, 2004).
Na atual investigação a questão metodológica mantém algumas dimensões apontadas e
se diferencia em outras do modelo afro-americano, devido ao contexto brasileiro. Esta
pesquisa toma a prática da capoeira Angola, sua história e seus fundamentos culturais, como
referência para avaliar os aspectos psicossociais da vida das participantes. Permanece a
valorização do terreno fértil da cultura afro-brasileira como fonte para a formulação de novos
conceitos e instrumentos de pesquisa. Assim como, a necessidade de pesquisar os significados
de ser negro ou afrodescendentes que emergem da referida prática.
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No entanto, como o contexto sócio-histórico do Brasil atravessa as culturas afrobrasileiras, encontramos outros povos convivendo e praticando capoeira Angola, como será
mais bem mostrado no capítulo “Capoeira”. Razão que justifica as participantes desta
pesquisa serem uma mulher afro-brasileira e uma mulher branca. Aqui, a cultura afrobrasileira está servindo de modelo para avaliar afrodescendentes, mas também uma pessoa de
outra origem.
Vale ressaltar a inversão em relação à perspectiva euro-americana, o objetivo neste
caso é identificar variáveis significativas da referida cultura e seus fundamentos de origem
africana, e como eles impactam diferentemente a vida de uma mulher afro-brasileira e uma
mulher branca. Não é uma abordagem comparativa, a preocupação primordial reside em
analisar o potencial de desenvolvimento humano, de humanização e de descolonização da
vida dentro de uma cultura afrodescendente, ou seja, ancorada na prática da capoeira Angola.
Portanto, assumo o pressuposto de que esta cultura contém uma prática histórica e humanista
(Nascimento A., 2009; Nogueira, 2008), e como tal pode propiciar a humanização de
afrodescendentes e outros povos que estejam abertos a conviver em seu meio com respeito
mutuo e consciência comunal (Akbar, 2004).
A segunda problemática que deve ser abordada em relação ao modelo de pesquisa
afro-americano é a sua perspectiva holística, que concebe a pessoa de forma não fragmentada.
Esta perspectiva é bastante desafiadora para uma investigação científica, pois compreende a
pessoa de forma integral. Esta investigação tem por objetivo problematizar esta concepção e
apontar a necessidade de trabalhos mais aprofundados. Além disso, pode apontar alguns
elementos para a reflexão crítica sobre o assunto.
Na concepção africana de pessoa (integral) a existência humana individual e coletiva é
compreendida na interrelação de três componentes: físico, mental e espiritual (Nobles, 2009;
Mbiti, 1970). No capítulo “Bases Filosóficas e Epistemológicas da Psicologia Africana” esta
concepção da exitência é melhor apresentada; e acredito que o capítulo “Expressões Culturais
da Prática da Capoeira Angola” explicita elementos desta prática social afro-brasileira que
representam ou ilustram a perspectiva africana de ser humano ou pessoa. Dessa maneira, este
trabalho não tem outra função, se não trazer elementos teóricos e práticos para uma reflexão
crítica que está apenas começando no contexto da Psicologia brasileira.
Caminhando nesse sentido, Akbar (2004) aponta 4 tipos gerais de pesquisa que podem
colaborar para o desenvolvimento do paradigma africano. Segundo o autor, elas são mais
relevantes para afro-americanos e possivelmente podem servir para o contexto brasieliro
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também, são elas: 1) teórica, 2) crítica da pesquisa de falsificação (desconstrução), 3)
etnográfica e 4) pesquisa heurística (construção e reconstrução).
Em linhas gerais, pesquisas téoricas têm o propósito de gerar perguntas a partir da
observação autoreflexiva e da análise introspectiva da experiência (coletiva) da pessoa. Na
pesquisa desconstrutiva, o pesquisador investiga a falsificação inventada e está preocupado
em demonstrar a falácia das inferências e das distorções metodológicas da pesquisa
tradicional. A pesquisa etnográfica é provavelmente a única forma de pesquisa empírica
autêntica que é apropriada ao momento de desenvolvimento do método científico proposto, de
acordo com Akbar (2004). Ela permite ao pesquisador observar o povo afrodescendente onde
eles estão e tentar identificar os critérios de uma investigação dentro do paradigma africano; e
assim, ele pode começar a identificar as características de pessoas afrodescendentes que são
mais frutífera à luz do modelo de pesquisa com povos de matriz africana. Por fim, a pesquisa
heurística prossegue da etnográfica, ela começa a articular estilos culturalmente adaptativos e
começa a demonstrar seus benefícios, que vêm da adaptação daquele estilo. O objetivo desta
pesquisa é fortalecer aquelas estruturas comprovadamente benéficas para a sobrevivência e
avanço do povo afrodescendente.
A atual investigação se aproxima da pesquisa etnográfica, pois avalia a vida das
participantes envolvidas na prática da capoeira Angola, buscando ressaltar como os
fundamentos culturais desta prática são coerentes com o paradigma africano e como isto
impacta a vida das pessoas. Além disso, busca ressaltar como esta atividade favorece
processos de humanização e ou descolonização em uma mulher afrodescendente e uma
mulher branca, bem como características que são mais frutíferas à luz do modelo de pesquisa
proposto.
Finalmente, a modalidade determina a expressão ou a implementação dos resultados
de pesquisa encontrados na metodologia. A urgência ou não desta implementação depende da
existência ou ausência de instituições sociais estruturadas a partir do modelo proposto. Na
especificidade dos afro-americanos, assim como dos afro-brasileiros, há um número reduzido
destas instituições na sociedade moderna, o que torna a modalidade urgente. Na
particularidade experiencial compartilhadas por afrodescentes nos Estados Unidos e no Brasil,
os resultados das pesquisas devem ter uma relevância imediata para a correção das condições
de opressão e para o avanço desses povos à luz dos parâmetros de desenvolvimento humano
adequadamente descritos no modelo de pesquisa que foi mencionado anteriormente (Akbar,
2004).
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Akbar (2004) sugere três modalidades como caminho consistente para a
implementação dos resultados de pesquisa na sociedade, elas são voltadas para: a resolução de
problemas, as qualidades metafísicas e a edificação institucional. Resumidamente, o objetivo
da pesquisa orientada para a resolução de problemas é sempre aplicar diretamente os achados
da investigação à algum problema ou meta, o que aprimoraria o desenvolvimento da
comunidade afrodescendente. A modalidade de pesquisa das qualidades metafíscas é um
desdobramento do modelo holístico de ser humano e requer que pesquisadores transcendam
os parâmetros convencionais de investigação. O autor recomenda que os cientístas devem
estar dispostos a reconhecer a dimensão metafísica da experiência humana. Por fim, a
edificação institucional deve acontecer com base em pesquisas que identificam estratégias
adaptativas e características de progresso da população afrodescendente. A urgência da
libertação e do desenvolvimento humano avança como o principal determinante para
implementação da pesquisa e do modelo africano de paradigma (Akbar, 2004).
A atual investigação se insere num contexto mais amplo do país em que há uma
crescente produção de conhecimento nas ciências sociais e Psicologia, uma série de polítcas
de ações afirmativas especialmente na Educação e na Saúde, e uma articulação política de
psicólogos profissionais com vistas à promoção do progresso da população afro-brasileira.
Desta maneira, os resultados produzidos neste trabalho podem servir tanto para a resolução de
problemas quanto para a edificação institucional e implementação de políticas públicas.
Seguem os procedimentos de pesquisa utilizados.

A Escolha das Participantes
Antes de viajar para os Estados Unidos eu tinha um projeto inicial que contaria com a
participação de homens e mulheres angoleiras, brancos e negros, com formação ou não
universitária, e que de preferência fossem mestres. Esta escolha decorreu da pesquisa de
mestrado na qual eu tinha trabalhado mais aprofundadamente com dois homens negros que
cursaram universidade. A intenção era ampliar os critérios de gênero, raça/cor e escolaridade
para identificar das diferentes visões sobre os impactos da prática da capoeira Angola na vida
dessas pessoas.
De fato, antes da viagem para os Estados Unidos eu me inseri no campo de pesquisa
para coletar dados e leva-los para o intercâmbio. Eu entrevistei dois mestres de pele pálida,
um tinha cursado universidade e outro não; dois mestres de pele negra que não tinham
cursado universidade; e uma mestra de pele negra que cursou universidade, a mestra Janja.
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Um dos objetivos era discutir estes dados e iniciar as análises dos mesmos junto aos
orientadores estadunidenses. Esta decisão foi tomada com base na proposta de me aprofundar
e me apropriar da perspectiva africana em Psicologia. Eu não só iria estudar as referências,
mas também realizar um exercício de utilizá-las na análise dos dados. Isto de fato aconteceu e
sob a orientação dos professores estrangeiros.
Levei todo esse material para os Estados Unidos: transcrevi, traduzi e compartilhei
todas as entrevistas com minha orientadora Joyce King e com o co-orientador Wade Nobles,.
Recebi uma série de sugestões significativas que determinaram um recorte no universo dos
participantes. Uma delas foi a recomendação de que a minha história de vida fosse incluída
nas análises da pesquisa, pois ela constituía um exemplo particular e fundamental para o
entendimento do trabalho como um todo. Em outras palavras, a razão de eu estar
desenvolvendo esta pesquisa residia na minha própria história de transformação pessoal a
partir da prática da capoeira Angola e isto era um elemento importante nesta investigação.
Além disso, participei como ouvintes de disciplinas e palestras de diversos
pesquisadores, especialmente de duas que acabaram me co-orientando durante o intercâmbio,
Janice Founillier e Layli Maparyam. Fui tomando conhecimento das metodologias
afrocentradas que me despertaram muito interesse. Logicamente, o contato com esse
conhecimento impactou o desenho metodológico, a postura da pesquisadora e a redefinição
das participantes.
O fator mais relevante que me levou a definir que as duas participantes seriam
mulheres, eu e mestra Janja, foi o contato com uma referência teórica e metodológica
chamada Womanism, que poderia ser traduzida como “mulherismo”. Segundo a especialista
afro-americana Layli Maparyam (2012), o mulherismo negro ou africano surge do movimento
de mulheres afro-americanas descontentes com as bases eurocêntricas do movimento
feminista,

que

desqualificava

ou

ignorava

demandas

específicas

das

mulheres

afrodescendentes. Este coletivo passou a levantar os significados profundos de ser mulher
negra ou ser mulher africana. Estes fundamentos originais e inovadores determinaram uma
visão de mundo ou uma ideia mulherista. Segundo a autora, esta ideia situa a espiritualidade
no coração do pensamento e da práxis mulherista, fundamentando uma abordagem do
ativismo social e econômico baseado metafisicamente.
Ao participar de algumas apresentações que Maparyam fez sobre o ativismo social de
cinco mulheres de diferentes países – Sister Chan Khong (Vietnam/França), Immaculée
Ilibagiza (Ruanda), Kiran Bedi (Índia), Pregs Govender (África do Sul), e Wangari Maathai
(Quênia) – e como este ativismo caracterizava a ideia mulherista, senti que esta perspectiva
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tem muita afinidade com a prática da capoeira Angola. Estas mulheres transformaram as suas
realidades sociais opressoras por meio de ações comunitárias que envolviam de alguma forma
uma prática espiritual; e conforme Maparyam ia descrevendo as práticas relacionando-as aos
fundamentos mulheristas, eu enxergava a capoeira Angola como uma prática dessa natureza.
Um fator que me chamou muito a atenção foi o fato de que nenhuma destas mulheres
conhecia a perspectiva mulherista ou seque se intitulava feminista até o momento em que a
pesquisa foi realizada. No entanto, a maneira como elas empreendiam o ativismo social e
econômico nos diferentes lugares do mundo, ou seja, determinadas características das suas
ações de mudança social, segundo as análises de Maparyam (2012), traduziam em ações a
perspectiva mulherista. Em outras palavras, aquelas mulheres empregavam princípios da
prática mulherista, mesmo sem conhecê-los.
Isso despertou meu desejo de ir além do que foi projetado no início do doutorado.
Visei incluir não só uma análise afrocentrada da prática da capoeira Angola, mas também uma
análise mulherista. Com isto em mente, antes de sair dos Estados Unidos, redefini que as
participantes seriam mulheres, para dar mais força para a perspectiva mulherista. Apesar de
que esta perspectiva se refere principalmente a uma forma de ativismo político e econômico e
não necessariamente a uma prática de mulheres. Em outras palavras, mesmo a capoeira
Angola sendo uma prática majoritariamente masculina, a sua forma particular de existir pode
ser circunscrita na perspectiva mulherista, tal qual apresentada por Maparyam. Isto é o que
me intrigou e me motivou a fazer análises mais aprofundadas e fundamentadas.
Não obstante, ao longo do processo de redigir este relatório de pesquisa eu concluí que
não teria folego para realizar a análise e a inclusão qualificada da perspectiva mulherista neste
trabalho. Entendo que tal empreendimento merece uma concentração específica de esforços e
nesse momento eu não teria tempo hábil e energias para tanto. Eu tive que adiar esta proposta
para outra oportunidade, mas como as análises das experiências vividas pelas participantes já
estavam em curso dentro da perspectiva afrocentrada, decidi permanecer com o recorte das
duas mulheres. Espero que no futuro eu ou outras pesquisadoras possa realizar esta tarefa.
Segue agora a descrição do papel que cada uma das participantes teve nesta investigação.

Pesquisadora-Participante e Participante-Pesquisadora
Ao compreender que esta investigação tem como ponto de partida a minha própria
experiência dentro da capoeira Angola, a experiência de outros angoleiros que participaram
do mestrado e a experiência da mestra Janja, parece importante explicitar a maneira com que
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eu abordei estas contribuições. Isto significa que cada uma das participantes teve um papel e
uma função neste estudo e elas foram complementares.
Nesse sentido, o meu papel foi tanto de investigadora como de participante. Como
pesquisadora num trabalho qualitativo, dois recursos foram bastante importantes: a
participação em três grupos de pesquisa e um processo de autoanálise da minha história de
vida (Kramp, 2004). Os três grupos que participei foram: o Núcleo Identidade Social e
Metamorfose Humana (NEPIM) da PUC-SP liderado pelo Prof. Ciampa, o Songhoy Club
Research Group liderado pela Profa. Joyce King e o Urban Educational Think Thank (UETT)
no Alonzo A. Crim Center for Urban Educational Excellence, os dois últimos sediados na
Georgia State University em Atlanta. Em cada um deles eu discuti uma parte da pesquisa,
geralmente a que estava em andamento naqueles momentos.
No NEPIM eu tive a oportunidade de refletir coletivamente sobre o projeto de
pesquisa antes de fazer o intercâmbio, como forma de me preparar para o que estava por vir.
Depois que eu retornei, também tive a oportunidade de compartilhar e refletir sobre os
avanços alcançados. No Songhoy Club Research Group entrei em contato com referências
metodológicas afrocentradas e colaborei com o planejamento e parte da execução de um
projeto de extensão e pesquisa com esta perspectiva. Esta oportunidade constituiu uma rica
experiencia sobre como aplicar a referida metodologia numa prática educativa que ao mesmo
tempo é uma pesquisa em andamento, ou seja, uma práxis afrocentrada. Por fim, participei do
processo de formação do UETT, um coletivo seleto e interdisciplinar de alunos de pósgraduação com pesquisas afrocentradas. Eles discutiram coletivamente o meu projeto de
pesquisa, assim como tive a oportunidade de discutir os projetos de todos os integrantes.
Todas estas experiências qualificaram o meu trabalho de pesquisa, assim como a minha
formação como pesquisadora branca dentro da perspectiva afrocentrada.
O segundo recurso que lancei mão no papel de pesquisadora foi o processo de
autoanálise, procedimento sugerido pelas professoras Janice Fournillier e Joyce King, que
efetivamente serviu tanto para uma finalidade de refinar o meu olhar investigativo quanto para
me inserir na pesquisa como participante. Ou seja, este procedimento teve dois propósitos
distintos: o primeiro foi identificar pressupostos e preconceitos que eu trago enquanto mulher
branca para a pesquisa, ou seja, perspectivas sobre o fenômeno fornecidas pela minha própria
experiência. Este cuidado enquanto pesquisadora é apontado por Kramp (2004) como
“especialmente crítico na Investigação Narrativa, um método muitas vezes pensado e
utilizado para dar „voz‟ àqueles que não têm ou „poder‟ àqueles que não têm poder” (p.115,
tradução da autora). A segunda razão é que a minha história de vida é fonte de informação e
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conhecimento sobre como a prática da capoeira Angola pode favorecer processos de
descolonização ou libertação numa mulher branca aprendiz de capoeira Angola.
Para tanto, realizei uma auto entrevista enquanto ainda estava nos Estados Unidos.
Utilizei um gravador e fui contando minha história em voz alta, como se eu estivesse
conversando com alguém; despois transcrevi e traduzi para o inglês. Dessa maneira pude
compartilhar estes dados com os orientadores estrangeiros, Joyce King e Wade Nobles, e
refletir conjuntamente sobre eles.
Neste procedimento eu busquei responder as mesmas questões aplicadas nas conversas
com os mestres e com a própria Janja, são elas: quem é você? Como você se vê? Conforme a
minha experiência de angoleira e pesquisadora, demonstrada no mestrado e num trabalho para
uma disciplina de doutorado, quando essas perguntas são feitas para os sujeitos eles
normalmente contam suas histórias em três dimensões: a sua história familiar, a sua história
de envolvimento com a capoeira e a sua história profissional. Estas dimensões compõem uma
única história de vida, mas cada uma delas se entrecruza umas com as outras de forma
bastante particular em cada pessoa. Eu me balizei nestas dimensões e busquei abordar cada
uma delas no meu auto relato.
Depois de apresentar estes dados para os orientadores e refletir conjuntamente, eu
voltei para o Brasil e tentei proceder a mesma organização e análise que eu tinha efetuado
junto a entrevista da mestra Janja. Apresentei este processo em andamento para a banca de
qualificação que sugeriu que eu procurasse outra pesquisadora qualificada para me ajudar a
elaborar melhor o procedimento da auto entrevista.
Convidei a pesquisadora Kelci Pereira, doutoranda em Educação, que prontamente
aceitou. Ela já conhecia o meu trabalho de pesquisa desde o mestrado e acompanhava minha
trajetória no doutorado, portanto, era uma pessoa familiarizada com a temática estudada. A
colaboradora leu a auto entrevista, me apresentou seus apontamentos e me fez outras
perguntas. Os seus apontamentos foram preciosos, pois representaram uma análise dos dados
que eu mesma não havia conseguido fazer. Essa análise ressaltou temas e significados
importantes da minha própria história. As perguntas que ela fez também colaboraram neste
mesmo sentido. O resultado está no capítulo “Experiências Vividas na Prática da Capoeira
Angola”.
A pesquisa contou também com a colaboração de outra participante que no processo
de investigação também assumiu o papel de pesquisadora. Esta participante é uma mulher
afro-brasileira mestra de capoeira Angola que contou sua história de vida a partir da prática
dessa cultura de resistência. Ela não só contribuiu como informante, mas também colaborou

24

no processo de produção e confecção da investigação durante as etapas de análise e redação
final. Essa dupla função assumida pela participante-pesquisadora respalda e garante o rigor
acadêmico do trabalho, bem como a fidedignidade dos dados em uma pesquisa de caráter
qualitativo como esta (Kramp, 2004).
Destaco que além dos encontros para a coleta de dados, eu e mestra Janja nos
reunimos algumas semanas antes da banca de qualificação e conversamos longamente sobre o
relatório que estava sendo submetido naquela etapa do doutorado. Naquele encontro mestra
Janja comentou e discutiu diversos aspectos, como: a ausência que ela estava sentido da
capoeira enquanto referência teórica e metodológica, e expressou que aspectos como a
circularidade, equilíbrio, ginga, inversão, proximidade, respiração e ritmo, estavam ausentes
na estrutura e conteúdo do relatório. Ela também chamou a atenção para o fato de que estava
faltando referências sobre o lugar da mulher na cultura tradicional. Para finalizar, mestra Janja
indicou o uso da ancestralidade como categoria analítica e me incentivou a ser ousada e
expressar minhas ideias mais inovadoras, mesmo sendo uma mulher branca trabalhando com
a cultura afro-brasileira. Ela justificou esse incentivo dizendo que o trabalho de promoção da
igualdade racial não é um trabalho só de negros ou indígenas.
No terceiro e último encontro eu apresentei a nova estrutura do relatório, que incluía
as sugestões da participante-pesquisadora e as da banca de qualificação. Mestra Janja sugeriu
apenas uma mudança no início da apresentação histórica da capoeira, para que esta começasse
a partir de África e não a partir da escravidão colonial. A sugestão foi prontamente atendida.
Depois apresentei o documento que continha a análise da experiência de vida de mestra Janja.
Ela leu o documento na íntegra e teceu as suas observações, mudanças e cortes, que também
foram acatados por mim.
Dessa maneira, houve um compromisso de explicitar as relações de poder no processo
investigativo e garantir o empoderamento da participante-pesquisadora no processo de análise
da sua própria história de vida. Esta conduta está de acordo com as considerações que
Johnson-Bailey (2004) faz sobre mulheres que pesquisam mulheres, particularmente se estas
são mulheres de cor, pois, segundo a autora, há que se ter “clara consciência de que as vidas
das mulheres de cor são normalmente invisíveis na maioria das arenas acadêmicas e quando
suas histórias estão presentes, elas são normalmente abordadas de forma sensacionalista e
estereotipada” (p.129, tradução da autora). Desta maneira, o compartilhamento na produção
desta investigação com a participante-pesquisadora é uma forma de respeitar a sua existência
e a sua vida, bem como, desenvolver outro modelo de produção de conhecimento que seja
mais justo e democrático.
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As histórias de vida que informam esta pesquisa têm perspectivas compartilhadas e
particulares, pois uma é a história de uma mulher branca aprendiz de capoeira Angola e a
outra é a história de uma mulher afro-brasileira mestra de capoeira Angola. Ser mulher e ser
praticante de capoeira Angola são aspectos comuns das experiências relatadas neste trabalho.
Mesmo estes aspectos comuns apresentam nuances particulares, pois eu trago a perspectiva de
uma aprendiz e Janja a perspectiva de uma pessoa mais experiente, de mestra de capoeira
Angola. As particularidades das nossas histórias compreendem as diferentes experiências que
uma mulher branca e que uma mulher afro-brasileira podem ter na sociedade brasileira e na
capoeira Angola.

Objetivos de Pesquisa
Esta pesquisa teve dois objetivos centrais, um se refere à defesa de uma perspectiva
teórica, epistemológica e metodológica inovadora; e outro, se refere ao objeto de investigação,
a prática da capoeira Angola. O primeiro objetivo visou demonstrar e defender a coerência de
utilizar perspectivas teóricas, epistemológicas e metodológicas culturalmente consistentes
com a visão de mundo africana para analisar e produzir conhecimentos sistemáticos sobre a
prática capoeira Angola e culturas afro-brasileiras em geral. O segundo objetivo buscou
produzir uma análise da prática da capoeira Angola a partir das suas expressões culturais
africanas com vistas a identificar o seu potencial enquanto uma práxis coletiva que pode
promover descolonização mental e libertação pessoal e coletiva. As diversas vozes que
reverberam nesta investigação perpassam a minha vida e a de Janja, bem como a comunidade
da capoeira Angola. A seguir eu descrevo os caminhos que trilhei em conjunto com Janja e
outras pessoas para produzir este trabalho.

Inserção no Campo de Pesquisa - as visitas, rodas e conversas
A inserção no campo da investigação foi composta pelas seguintes ações: visitas ao
grupo de capoeira angola de Janja, tanto na sede de São Paulo como em Salvador. Em São
Paulo, a visita teve um caráter mais de aproximação e apresentação do meu trabalho. Em
Salvador, a visita foi de coleta de dados por meio de conversas aprofundadas com a
participante-pesquisadora. Estas visitas foram registradas em diário de campo e as conversas
gravadas em áudio. Segue descrição e reflexão sobre essa etapa da investigação.
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O processo de aproximação é um elemento muito importante em pesquisas com
mestras da cultura popular e da capoeira Angola especificamente. Mestras e mestres de
capoeira são sempre pessoas muito “desconfiadas” devido à própria história de
marginalização e sobrevivência da cultura e do povo afro-brasileiro. Uma vez eu escutei que
capoeirista desconfia até da própria avó. Nesse sentido, é sabido no meio desta prática que é
preciso tempo e convivência para estabelecer vínculos e laço de confiança. O tempo de
convivência é fundamental para uma mestra sentir a “energia” da capoeirista e/ou
pesquisadora que está chegando e vice-versa. As mestras e mestres da cultura afro-brasileira
em geral não se abrem com facilidade para qualquer um que chega.
Essa desconfiança pode ser ainda maior se a pessoa curiosa que chega é uma pessoa
branca e pesquisadora da universidade. Abro um parêntese para falar da relação histórica de
pesquisadoras e pesquisadores brancos junto à cultura afro-brasileira. Esta relação é marcada
pela exploração e desqualificação das mestras e mestres da cultura e do povo afro-brasileiro.
Historicamente pesquisadoras brancas chegavam às comunidades tradicionais, coletavam seus
dados, voltavam para a universidade e nunca mais retornavam para as comunidades. Além
disso, as informações coletadas eram analisadas com instrumentos teórico-metodológicos
estranhos à visão de mundo e experiência africana e afro-brasileira. O resultado eram
pesquisas que apresentavam análises enviesadas pela perspectiva eurocentrista e normalmente
desqualificavam a condição humana e cultural do povo afro-brasileiro (Nobles, 2006; Akbar,
2004).
Esta relação histórica existe até hoje e já ouvi diferentes relatos de mestres sobre este
assunto, tais como: quando mestre Ras Ciro Lima, da capoeira Angola, numa conversa em seu
estúdio do Pelourinho diz que não quer mais ser convidado para palestras em universidades,
porque ele está cansado de ouvir os doutores (normalmente brancos) apresentarem suas
pesquisas sobre a capoeira da forma como eles bem entendem. Ele dizia que só iria a palestras
que tivessem algum mestre de capoeira falando, porque, aí sim, ele iria aprender alguma coisa
sobre capoeira. Lembro-me também de mestre Valter França, da Nação Estrela Brilhante do
Recife, numa conversa na sede da Nação ele contou que Mario de Andrade passou por lá
pesquisando a cultura afro-brasileira, coletou muitos materiais e nunca mais voltou. Desse
material ele publicou um ou mais livros, mas a Nação nunca recebeu nenhum exemplar.
Ciente destes processos históricos eu analiso o meu próprio papel de pesquisadora da
seguinte maneira. Em primeiro lugar eu sou uma angoleira. Se eu estou fazendo esta pesquisa
é porque eu tenho um comprometimento com a comunidade da capoeira Angola. Este
comprometimento calibra o meu olhar dentro da pesquisa, ou seja, pesquiso a partir da
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perspectiva da capoeira Angola. Como garantia de fidedignidade compartilhei em diferentes
momentos esta pesquisa com a camaradagem angoleira, com pesquisadoras e pesquisadores
afro-americanos e compartilhei com a própria participante-pesquisadora1. Além disso, esse
trabalho é resultado de um esforço para utilizar uma perspectiva teórico-metodológica
culturalmente consistente com a visão de mundo africana e esse compromisso não tem outra
origem se não a própria roda de capoeira Angola e seus fundamentos. Portanto, considero que
estes cuidados garantem um olhar mais acurado e comprometido na análise dados e
apresentação dos resultados do trabalho.
Para finalizar esse parêntese, a condição de ser mulher branca aprendiz de capoeira
Angola influência a relação que estabeleço com a participante-pesquisadora, mulher afrobrasileira mestra de Capoeira Angola. Essa condição tem elementos de identidade e de
estranhamento. É possível pensar identidade em sermos mulheres e praticantes de capoeira
Angola e um estranhamento por eu ser uma pesquisadora branca trabalhando com uma mulher
afro-brasileira e a sua cultura original. Estas circunstâncias determinaram um resultado de
pesquisa particular, gerado num diálogo entre histórias de vida de uma mulher branca
aprendiz de capoeira Angola e uma mulher afro-brasileira mestra de capoeira Angola. Além
disso, essa relação gera um compromisso duplicado de retorno da investigação à comunidade,
pois tenho que fazer esse processo tanto pelo lado ético da pesquisa como pelo lado político e
pessoal na prática da capoeira Angola. Segue a descrição da minha aproximação junto à
mestra Janja e a descrição de como foram as visitas e conversas na coleta de dados.
Eu e Janja já havíamos nos encontrado em um ou dois eventos de capoeira, mas nunca
conversarmos pessoalmente. É bem provável que ela já soubesse da minha existência na
capoeira Angola, mas isto não garantia que ela fosse participar da pesquisa. Eu tive que fazer
o movimento de aproximação como angoleira e pesquisadora.
Em março de 2011 fui a um workshop do Grupo Nzinga São Paulo para conhecer a
mestra Janja pessoalmente, me apresentar e convidá-la para participar da pesquisa de
doutorado. O grupo Nzinga é o grupo de capoeira Angola coordenado por mestra Janja,
mestre Poloca e mestra Paulinha. Portanto, fui fazer uma visita a sua casa. Meu intuito era
1

Em 2012, nos EUA fui convidada a participar de um grupo seleto de pesquisadoras e pesquisadores, “Urban
Educational Think Tank”, que tem entre outros objetivos qualificar e formar os integrantes com excelência na
área de Estudos Negros e Africanos. Apresentei parte desta pesquisa neste grupo e recebi valiosas colaborações
coletivas para aprimorar o trabalho. Para conhecer mais sobre este grupo olhar o meu blog:
http://psicologiaeafricanidades.wordpress.com/sobre-autora/urban-educational-think-tank-excelenciaeducacional-negra/ Neste mesmo ano no México eu apresentei esse trabalho para o meu grupo, o Centro
Esportivo de Capoeira Angola – Academia João Pequeno de Pastinha na cidade de Xalapa. O registro deste
momento está no meu blog: http://psicologiaeafricanidades.wordpress.com/capoeira-angola/jornada-cecamexico-e-eua/ceca-mexico-san-cristoban-e-xalapa/.
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estabelecer um contato e mantê-lo virtualmente ao longo do tempo até os próximos encontros
presenciais. Isto de fato aconteceu e nessas trocas de e-mail eu lhe enviei meu projeto de
doutorado e mandava notícias do andamento do trabalho de vez em quando, até o dia em que
confirmei minha ida à Salvador.
Em julho de 2011, fui para Salvador na Bahia, onde passei 15 dias coletando dados.
Na sexta-feira da primeira semana eu fui à roda do Nzinga para jogar capoeira e encontrar a
mestra Janja. Conforme relato do diário de campo:
22 /07/2011 sexta-feira, Salvador - BA.
Em Salvador eu fiquei, como de costume, hospedada no estúdio de Mestre Ras Ciro
Lima, na Rua do Passo no Pelourinho. De manhã, o Renato passou por lá. Conheci Renato
na minha segunda viagem à Salvador em 2003. Estávamos em um grupo de dez alunos junto
com o mestre Pé de Chumbo e naquela época fomos visitar Renato em sua casa na Ilha dos
Frades. Uma ilha com uma beleza natural fabulosa e ainda não tinha energia elétrica.
No Passo, conversamos durante horas. Ele praticou capoeira por pouco tempo, mas
sempre conviveu no meio da capoeiragem da Bahia e me contou um monte de estórias da
capoeira, dos mestres, de jogos. Também dialogamos sobre a filosofia da capoeira e apesar
dele nãos ser capoeirista, ele tem uma ideia muito clara e profunda sobre o significado da
capoeira para a vida das pessoas e para a sociedade.
Depois que ele foi embora eu fiquei refletindo sobre a magia de Salvador. Nesta
cidade a gente respira cultura afro. Não tem como alguém ir a Salvador e não sentir de
alguma forma a cultura afro. No Passo, especificamente, isso acontece 24 horas por dia
durante 12 meses no ano. Esse prédio é um quilombo há mais de três décadas. Ali moram
famílias afro-brasileiras do gueto rastafári roots, produtores culturais, músicos, artistas
plásticos, mestre de capoeira Angola, regueiros. Guerreiros fervorosos da resistência
cultural afro-brasileira que, entre outras coisas, lutam para permanecer no imóvel contra as
investidas do governo para despejá-los. Ação que se insere dentro do processo
“revitalização” do Pelourinho, que na verdade é um projeto higienista com vistas a
transformar o Pelourinho num espaço turístico e mercadológico agradável aos olhos do
turista, especialmente o estrangeiro. Estar no Passo é viver essa luta secular entre os
processos de marginalização e exclusão da cultura e população afro-brasileira e os
processos de resistência e sobrevivência cultural.
Almocei com Ari, aluno de mestre Ciro, e fomos juntos para o Centro Social urbano
de Pernambués, onde mestre Ciro organizou uma Roda de Apresentação para o projeto de
“Turismo Comunitário” que estava sendo implementado no bairro. Era um projeto de
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extensão universitária que visava valorizar a economia do local em atividades turísticas
dentro do bairro. Uma forma de resistência à “indústria do turismo” com ações comunitárias
e locais.
Chegamos na hora. Mestre Ciro e alunos prepararam os instrumentos. Tocamos um
pouco na frente do prédio para esperar as visitas, mas eles se atrasaram. Mestre Ciro não
podia ficar além do combinado, pois precisava organizar a sua apresentação de reggae à
noite no espaço OPA na Rua do Passo no Pelourinho.
Voltei para o Passo para descansar um pouco antes de sair para a Roda do Nzinga.
Não demorou muito e os músicos começaram a chegar para organizar os instrumentos. Já
estava na hora de eu ir para a roda da mestra Janja. Subi até a Praça da Sé e peguei o
ônibus. Desci no Rio Vermelho e dei uma perdidinha até localizar o espaço de capoeira.
Pedi licença e entrei.
Estava cedo e o pessoal estava limpando, armando os berimbaus. Muitas crianças
brincavam no salão. Logo que os alunos mais velhos terminaram a organização chamaram
todos para a roda que começou sem os mestres. As crianças começaram cantado a ladainha,
tocando os instrumentos e jogando. Duas duplas jogaram e com muita mandinga. Uma coisa
bonita de se ver. Antonio, um jovem aluno, cantou uma linda ladainha de lamento com uma
musicalidade emocionante. Eu fiquei encantada.
Chegaram juntos a mestra Janja e o mestre Poloca. Eles foram assumindo os
berimbaus, a bateria se formou novamente e a roda recomeçou. Eu fui para o pé do
berimbau. Joguei com uma moça que deve ser gringa. O berimbau chamou e mestra Janja
pediu para que eu jogasse mais uma vez. Ela chamou o Antonio, o cantador, para jogar
comigo. Gostei, me senti lisonjeada de poder jogar com ele. Entretanto, acho que eu posso
ter dado um vacilo. Depois de um tempo de jogo eu apliquei uma banda no menino, sem
derrubá-lo, mas pode ter sido um golpe agressivo. Coincidência ou não, Janja chamou com o
berimbau marcando o fim do jogo e logo veio a música: “quem não sabe andar, pisa no
massapé e escorregar”. Fiquei com essa pulga atrás da orelha, pois não gosto de ser
agressiva e não queria passar uma impressão errada de mim.
A roda continuou por algumas horas. Eu não pude tocar berimbau, pandeiro e
atabaque, pois tinha quebrado o ligamento do dedo mindinho duas semanas antes numa roda
em Uberlândia. Tirei fotos e queria jogar mais. Também pudera! A energia da roda estava
muito amistosa, gostosa. A musicalidade estava muito boa mesmo. No final eu entrei para
jogar de novo. Joguei com o Barba, depois com a Frans (uma senhora muito mandingueira) e
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com a Bruna que comprou o jogo e me chamou para vadiar. Senti-me lisonjeada outra vez,
comovida com a receptividade com que fui recebida no Nzinga.
Acabou a roda e mestra Janja fez um convite para todos que estavam lá. No sábado
iria acontecer uma festa no seu terreiro de candomblé e todos poderiam ir. Depois os mestres
e alunos me convidaram para ir ao “escritório”. “Escritório” é um boteco ali perto aonde
eles, inclusive as crianças, vão depois da roda para beber suco, cerveja ou refrigerante e
prosear sobre a roda e a vida. É um momento de convivência muito gostosa e amistosa, onde
a gente tem a possibilidade de conhecer melhor uns aos outros. Lá pude marcar com a Janja
uma conversa aprofundada para a segunda-feira.
Eu nunca tinha ido num terreiro de candomblé antes, então decidi participar da festa.
Achei que essa seria uma boa oportunidade para conhecer essa prática cultural por dentro,
somada a oportunidade de conhecer mais os camaradas do Nzinga. Participei da festa e
aprendi muito, mas, principalmente, tomei conhecimento da minha ignorância sobre esta
prática cultural. No final da festa, quando estávamos regressando na Kombi, os camaradas
combinaram de ir à praia no domingo e me convidaram. Eu aceitei e nos encontramos no
outro dia novamente. A convivência com eles foi muito prazerosa.
Na segunda-feira seguinte fui ao escritório de Janja na Secretaria Estadual de
Educação conforme o nosso combinado. Almoçamos juntas e voltamos para sua sala onde
realizamos a primeira conversa aprofundada que durou aproximadamente uma hora e meia.
Na quarta-feira eu fui ao Nzinga de novo. Era dia de treino. Eu não treinei, mas fiquei
aguardando até o final, para depois conversar mais uma vez com Janja, e assim aconteceu. Fiz
algumas perguntas que tinham surgido após nossa primeira conversa. Ela respondeu em
menos de uma hora e eu fui embora. Na quinta-feira eu encontrei com ela novamente por
ocasião da mesa de abertura do evento da FICA (Federação Internacional de Capoeira
Angola), mas não conversamos muito, pois a atividade estava lotada de capoeiristas
brasileiros e estrangeiros. Nosso último encontro foi na sexta-feira à noite na roda do Nzinga.
Segue o diário de campo do dia.
29 /07/2011, sexta-feira, Salvador – BA.
Acordei cedo e fui para a UFBA encontrar com o professor Eduardo Oliveira,
professor de Filosofia da Educação naquela universidade. Janja indicou que seria
interessante eu conversar com ele sobre a minha pesquisa em Psicologia africana, pois ele
tinha defendido mestrado e doutorado na Filosofia sobre cosmovisão africana e filosofia da
ancestralidade.
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Ele foi chamado de última hora para uma banca de monografia e eu acabei
assistindo-a também enquanto o esperava. Confesso que procurava uma pessoa mais
madura, nos seus 40 ou 50 anos, porque já tinha ouvido falar dele em outros momentos como
uma pessoa que traz importante contribuição para a luta e academia. Acabei sendo
surpreendida pela juventude de Eduardo. Depois da banca fomos conversar e almoçar.
Novamente ele me surpreendeu, apesar de jovem, a sua lucidez na luta e resistência afrobrasileira é notável. Além disso, em nossa conversa ele transpareceu uma abertura sincera
ao se apresentar, uma escuta atenciosa ao ouvir minha história e um acolhimento afetuoso a
uma pessoa (branca) que estava ainda se preparando para a luta. Meu interesse em construir
uma relação profissional com ele era óbvio, porque ele é a primeira pessoa na academia no
Brasil que eu pude realmente desenvolver um diálogo sobre Psicologia africana e isto já era
um tema conhecido. No entanto, o que foi mais surpreendente para mim foi a reciprocidade
simples, amorosa e encantadora de Eduardo, que gerou as condições necessárias para ali
mesmo formarmos uma parceira amistosa da luta. Ambos saímos dessa conversa certos de
que seremos companheiros na luta e defesa da cosmovisão africana na academia, ele na
Filosofia e eu na Psicologia.
Dentre os trabalhos que ele já desenvolve um me chamou a atenção. Ele e Janja estão
produzindo um mapa conceitual africano, no qual eles identificam autores e linhagens de
pensamento em Filosofia e Sociologia. Eles ainda não têm informações sobre Psicologia.
Contei um pouco sobre os princípios da Psicologia africana e ele ficou interessado em
conhecer mais. Destacou a preocupação com o termo “afrocentricidade”, pois pode gerar
muitas controvérsias e confusões de entendimento ao ser mal interpretado como um correlato
direto e oposto ao eurocentrismo. Eu disse que a Profa. Petronilha apresentava a mesma
preocupação e ressalvas em relação a este termo, pois diferente do eurocentrismo o
paradigma africano não se arroga como o único conhecimento válido. Depois de algumas
horas de conversa e um entendimento comum de que nossos trabalhos são complementares
abrimos a conversa para outros tópicos da vida e da luta.
Depois de me despedir de Eduardo eu fui para a praia da Barra agradecer a Deus
mais um lindo e importante encontro para minha carreira e pensar sobre o futuro. Fui ao
Cristo e conheci duas meninas com as quais brinquei. Depois desci para a praia, sentei na
areia e ouvi a conversa gravada com mestre Poloca, para ver se eu não tinha mais nenhuma
pergunta, pois iria à roda do Nzinga à noite. Foi muito divertido ouvir a conversa de novo e
me veio a pergunta chave: como você sente seu pertencimento étnico-racial?
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Quando concluí esta tarefa voltei para o Passo, tomei um banho e fui para a roda.
Estava com a garganta começando a zuar. Toquei na bateria e quando ajoelhei no pé do
berimbau para jogar mestra Janja perguntou se eu queria cantar. Coloquei a ladainha: “o
mundo de Deus é grande, cabe numa mão fechada, o pouco com Deus é muito e o muito sem
Deus é nada. É verdade meus amigos, a nossa vida é um colosso, mais vale nossa amizade
que dinheiro no bolso”. E joguei. Foi a forma que eu encontrei de agradecer a mestra Janja
e todos do grupo Nzinga pela acolhida em todos estes dias de convivência. Carreguei comigo
a impressão de um trabalho que realmente mantém os fundamentos de mestre Pastinha em
sua prática cotidiana.
Depois fomos para o “escritório”. Lá eu fiz a pergunta para o Poloca e ele me
respondeu sinceramente. Entretanto, não assinou o termo de consentimento e ainda
expressou grande preocupação em relação à maneira que eu poderia usar a informação. Ele
retomou esta preocupação diversas vezes, mas eu afirmei para ele que eu não publico nada
sem a autorização formal e a revisão dele. Por fim, despedi de todos e fui embora.
Como se vê, todo o processo de inserção ao campo de investigação e coleta de dados
foi marcado pela a minha dupla condição de aprendiz de capoeira Angola e pesquisadora. Em
todos os momentos vivenciados nesse processo eu tinha uma motivação ou propósito de
pesquisa. No entanto, seu sempre cheguei aos lugares, me apresentei e participei como
angoleira, para depois compartilhar os meus objetivos de pesquisa. Com esta postura eu
busquei passar a mensagem a todos os envolvidos no processo, Janja, mestres, grupos, etc., de
que em primeiro lugar eu respeito e valorizo a capoeira Angola em sua forma mais
tradicional, pois sou uma angoleira. É a partir da condição de angoleira, dos aprendizados que
vivencio, dos princípios que eu aprendo dentro desta prática, que desenvolvo este trabalho de
investigação.
Acredito que a forma de ver e viver o mundo angoleira tem muito que ensinar para o
Brasil, para academia e para a Psicologia especificamente. Concordando com mestre Curió
que ao final do documentário “Pastinha: uma vida pela capoeira” ele diz: “a capoeira Angola
tem muito para ensinar ao Brasil e para o mundo, mas o Brasil não tem nada para ensinar para
a capoeira” (Muricy, Pastinha: uma vida pela capoeira., 1999). Referindo-se ao valor do
legado ancestral africano que é desvalorizado e silenciado no Brasil e aos processos de
marginalização, exclusão e genocídio impingidos ao povo e cultura afro-brasileira durante
mais de cinco séculos de história.
Produzo este trabalho em conjunto com a comunidade angoleira e afro-brasileira com
vistas a contribuir para a transformação deste modelo racista de sociedade e em prol de uma
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sociedade em que todos podem ter seu valor pessoal e coletivo respeitado e valorizado. Para
isto, faço uso da minha condição privilegiada de mulher branca em um doutorado em
Psicologia Social para dar voz e poder àqueles que historicamente são silenciados e sem
poder.
Doutorado Sanduíche – aprofundamento teórico, análise dos dados e formação
profissional
Um passo importante para a produção deste trabalho de investigação foi a realização
do Doutorado Sanduíche em Estudos Negros e Africanos junto à Profa. Joyce King do
Departamento de Estudos de Políticas Educacionais na Universidade Estadual da Gerogia em
Atlanta e junto ao Prof. Wade Nobles do Departamento de Estudos Africanos da Universidade
Estadual de São Francisco nos EUA. Este intercâmbio durou dez meses e, entre outros
objetivos e ações realizadas, visava o aprofundamento teórico dentro da perspectiva negra e
africana em Psicologia e Educação, bem como o início da análise dos dados coletados.
Com a oportunidade desse intercâmbio eu não só cumpri os objetivos de pesquisa
inicialmente desenhados como também ampliei meu horizonte profissional. Conforme já
relatei a minha experiência como pesquisadora dentro da perspectiva africana foi muito
solitária no Brasil. Eu cheguei aos Estados Unidos estava ávida por diálogos e trocas de
conhecimentos. Para a minha felicidade fui recebida pela professa Joyce King, que foi uma
“mãezona” para mim, uma segunda mestra da vida e da academia. Ela é uma mulher muito
sábia, respeitada, generosa e acolhedora; me ajudou a encontrar instalações apropriadas e me
envolveu em diversas ações: conversas com professores do programa, participação como
ouvinte em sua disciplina, participação no projeto de extensão Songhoy Club, participação no
seu grupos de grupo de pesquisa, e outras coisas.
Eu aceitei todas as propostas com muito gosto, pois em todas elas encontrei
pesquisadores mais experientes com quem eu podia conversar sobre Psicologia africana
tranquilamente, porque para eles esse era um assunto muito bem conhecido. Eu sentia que eu
tinha saído do árido agreste e chegado num rio caudaloso e abundante de conhecimentos.
Uma das grandes e mais importantes experiências que eu vivenciei no intercâmbio
aconteceu no mesmo mês em que eu cheguei, foi a Nile Valley Conference. Joyce King me
convidou para participar desse evento acadêmico que reuniu pesquisadores do Vale do Nilo
do mundo inteiro, especialmente afro-americanos e africanos. Esta conferência teve o intuito
de apresentar o resultado de 30 anos de pesquisa em diversas áreas: geologia, egiptologia,
filosofia, educação, psicologia, arquitetura, engenharia, astronomia, etc.
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Eu me espantava a cada palestra ministrada, com a profundidade e amplitude de
conhecimentos que a civilização Kemética (Egito Antigo) produziu há mais de 5.000 anos. A
minha indignação também foi proporcional, pois como era possível nós ignorarmos tamanha
riqueza de conhecimentos sistemáticos daquele continente e valorizar sobre a história “da
ciência” a partir da Grécia Antiga, cerca de 2.500 anos. A conferência foi muito produtiva,
pois minha generosa orientadora me apresentou para dezenas de pesquisadores, com os quais
eu troquei contatos e agendamos reuniões posteriormente. Enfim, logo no primeiro mês de
intercâmbio eu mergulhei de cabeça nos estudos negros e africanos.
Os meses seguintes não foram menos intensos, realizei muitas incursões acadêmicas e
também na prática da capoeira Angola naquele país. O quadro geral das atividades
desenvolvidas nestes dez meses está no Anexo I. Destaco aqui de forma breve as ações mais
relevantes de aprofundamento em Estudos Negros e Africanos na Educação e Psicologia:


Criei

o

blog

“Psicologia

e

Africanidades”

–

www.psicologiaeafricanidades.wordpress.com com intuito de compartilhar com o
Brasil reflexões, experiências, conferências, ações, lugares e pessoas, enfim, tudo o
que possa se relacionar com Psicologia e Africanidades no Brasil e no mundo. Este
blog está servindo, também, para dar suporte a esta tese, já que muitas das atividades
desenvolvidas durante este doutorado estão registradas e representadas no blog.


Realizei reuniões com professores de diversas áreas de conhecimento, mas que em
conjunto puderam dar uma perspectiva ampla e profunda sobre Estudos Negros e
Africanos na Educação e na Psicologia, bem como em outras áreas.



Recebi co-orientações nas áreas de metodologia de pesquisa com Janice Fournillier,
Estudos Negros e Africanos em Psicologia e Educação com diversos professores e
pesquisadores do programa, e Estudos da Mulher com perspectiva africana com Layli
Maparyam. Todos enriqueceram meu conhecimento e deram condições para que eu
produzisse esta pesquisa com qualidade acadêmica e relevância cultural.



Participei em dois grupos de pesquisadores que produzem conhecimentos e práticas
educativas inovadoras visando a excelência educacional negra: o Songhoy Club,
coordenado pela Profa. Joyce King e o Urban Educational Think Tank do Alonzo A.
Crim Center for Urban Educational Excellence. Estes dois grupos discutiram e
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aprofundaram coletivamente as bases filosóficas, epistemológicas e metodológicas
deste trabalho2.


Realizei visitas a escolas negras e projetos educativos que trabalham com currículo
centrado na raiz africana como forma de estudar exemplos de ações educativas
culturalmente relevantes no sistema de ensino formal3.



Coordenei uma atividade em uma conferência de âmbito nacional, na qual utilizei
a técnica de “Roda de Conversa” para que profissionais, ativistas, professores e
pesquisadores pudessem discutir Educação com base na raiz africana durante a
Sources for Urban Educational Excellence Conference. Além disso, apresentei dois
trabalhos no National Council for Black Studies Conference e participei da Nile Valley
Conference. Duas conferências de porte internacional sobre em Estudos Negros e
Africanos4.



Visitei vários trabalhos de capoeira Angola em diferentes cidades – Comunidade
de Capoeira Angola de Atlanta; Academia João Pequeno de Pastinha em Asheville e
Saint Louis; Center of Capoeira Angola em Nova York (casa de mestre João Grande);
e outros grupos.



Fiz viagem de pesquisa de campo no México, com apoio parcial do grupo Urban
Educational Think Tank, onde passei duas semanas visitando o grupo Academia João
Pequeno de Pastinha, na época meu mestre Pé de Chumbo estava lá também.
Pesquisei sobre a presença africana no México anterior a Colombo junto ao povo
Olmecas que datam de 1200a.c. anos. Realizei intercâmbio acadêmico com
pesquisadores e capoeiristas, inclusive apresentando o meu trabalho de pesquisa.

2

para saber mais sobre os grupos de pesquisa acessar as matérias no meu
http://psicologiaeafricanidades.wordpress.com/sobre-autora/urban-educational-think-tank-excelenciaeducacional-negra/
3

Blog:

Para saber mais sobre educação e currículo centrado na perspectiva africana ver todas as matérias da seção
EDUCAÇÃO NEGRA/AFRICANA em meu BLOG. http://psicologiaeafricanidades.wordpress.com/educacaoafricanizada/
4
Para saber mais sobre a atividade que eu coordenei na “Sources for Urban Educational Excellence Conference”
ver matéria no meu Blog http://psicologiaeafricanidades.wordpress.com/educacao-africanizada/conferenciafontes-de-excelencia-educacional-urbana/. E para ver o vídeo referente a um dos trabalhos que apresentei na
“National
Council
for
Black
Studies
Conference”
ver
matéria
no
meu
Blog
http://psicologiaeafricanidades.wordpress.com/educacao-africanizada/conferencia-nacional-dos-estudosnegroseua/. Para saber mais sobre a “Nile Valley Conference” ler todas mas matérias dentro da seção ESTUDOS
AFRICANOS >>> CONFERÊNCIA DO VALE DO NILO. Lá estão os resumos de todas as palestas proferidas
nessa conferência, http://psicologiaeafricanidades.wordpress.com/estudos-africanos/conferencia-do-vale-do-niloatlanta-2011/.
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Paralelo a estas e outras atividades que eu desenvolvia nos Estados eu fiz as transcrições
das conversas coletadas, bem como a tradução de todas para o inglês com o intuito de
compartilhar esses textos de campo com os orientadores estadunidenses. Realizei uma auto
entrevista para incluir a minha história de vida como dado de pesquisa. Estes materiais foram
discutidos em momentos distintos com as professoras e o professor que me orientaram. O
resultado de todo esse processo de intercâmbio está neste relatório. Apresento a seguir os
procedimentos de análise da prática da capoeira Angola e as Análises de Narrativas das
participantes.

Análise da Prática da Capoeira Angola
As análises sobre a prática da capoeira Angola foram geradas a partir de um esforço
de promover uma leitura afrocentrada desta prática. Esta leitura permeou aspectos históricos,
políticos, filosóficos, práticos e experienciais. Para realizar uma análise aprofundada da
prática da capoeira Angola e ressaltar os seus significados africanos profundos, eu empreendi
quatro procedimentos de trabalho que geraram quatro capítulos.
O primeiro capítulo intitulado “Capoeira” descreve criticamente processos históricos e
políticos que marcaram a referida prática desde sua origem ancestral africana, passando pelos
diferentes regimes de governo no Brasil até a contemporaneidade, quando ela se torna uma
prática transnacional. Este capítulo foi produzido a partir de uma revisão e releitura de um dos
capítulos produzidos no mestrado em Educação. Na revisão acrescentei aspectos mais
contemporâneos da prática da capoeira e na releitura eu utilizei a postura política de defesa da
africanidade.
O segundo capítulo chamado “Capoeira Angola de Mestre Pastinha” foi produzido a
partir do estudo sistemático dos Manuscritos de Mestre Pastinha com vistas a levantar os
fundamentos filosóficos originais deste mestre que, como será mais bem apresentado, marcou
a história da capoeira por defender a africanidade desta prática social. Esse capítulo é
importante para localizar o trabalho dentro do universo da capoeira e assim compreender
melhor a sua contribuição para a comunidade mais ampla desta cultura.
O terceiro capítulo, “Expressões Culturais da Prática da Capoeira Angola” apresenta
como cada um dos elementos da prática da capoeira Angola estão intimamente ligados entre
si e de forma multifacetada, bem como, reproduzem praticamente a visão de mundo africana.
Em outras palavras, é um capítulo bastante importante para esta tese, pois permite ao leitor
leigo na capoeira, entender o modo de perpetuação das premissas filosóficas africana nesta
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prática social afro-brasileira específica. Para a produção deste capítulo eu contei com alguns
dados produzidos no mestrado e outros originais do próprio doutorado.
O quatro e último capítulo “Experiências Vividas na Prática da Capoeira Angola”,
evidencia como a prática da capoeira Angola impactou a vida das duas participantes da
pesquisa. Ele descreve a relação das participantes dentro da comunidade mais ampla da
capoeira; os significados da mudança que esta prática social provocou em suas vidas; os
processos vivenciados e os aprendizados proporcionados junto aos mestres e grupos; a
repercussão na autodeterminação destas mulheres; e por fim reflexões de mestra Janja sobre
processos contemporâneos da capoeira.
As narrativas contadas pelas participantes foram analisadas segundo o quadro
conceitual de Análises de Narrativas. Este quadro conceitual possui três dimensões:
temporalidade, sociabilidade e lugar (Cladinin & Huber, 2010). Vale ressaltar que para a
análise da minha auto entrevista, além de utilizar a referência citada, eu contei com a
colaboração de uma amiga e pesquisadora experiente, Kelci Anne Pereira, que contribuiu com
a identificação e exploração de temas chave da minha própria história de vida. A organização
e análises desses dados seguiram os seguinte procedimentos.

Análise das Histórias Contadas
As histórias contadas sobre as experiências na prática da capoeira Angola foram
analisadas segundo o quadro conceitual de Análise de Narrativas.
A dimensão da temporalidade permite acessar o passado, o presente e o futuro de pessoas,
lugares, coisas e eventos em estudo. No processo de Análise de Narrativas atentei tanto para a
temporalidade da minha própria vida como a da vida de Janja, bem como a temporalidade de
lugares, coisas e eventos (Cladinin & Huber, 2010).
A dimensão de sociabilidade envolve condições pessoais e condições sociais. As
condições pessoais são compreendidas por sentimentos, esperanças, desejos, reações estéticas
e disposições morais da pesquisadora-participante e da participante-pesquisadora. As
condições sociais se referem ao meio, às circunstânicas sob as quais as experiências e eventos
acontecem. Podem ser entendidas em parte pelas narrativas cultural, social, institucional e
linguística (Cladinin & Huber, 2010).
Em relação aos lugares ou sequência de lugares em que a investigação e os eventos
aconteceram, analisei as fronteiras concretas, físicas e topológicas específicas. Fronteiras
concretas são aquelas do campo simbólico, os significados que as pessoas atribuem a si
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mesmas e aos outros localizados no tempo e no espaço, por exemplo, significados de ser
mulher. Fronteiras físicas tem conotação espacial e social, quando significados sociais
delimitam espaços, por exemplo, uma favela ou um grupo de capoeira. Fronteiras topológicas
são aquelas determinadas por características geográficas, por exemplo, uma cidade ou um
bairro (Cladinin & Huber, 2010).
Com a referência deste quadro conceitual eu comecei a Análise das Narrativas contadas
pela pesquisadora-participante e pela participante pesquisadora. Elaborei uma tabela para cada
uma das dimensões: temporalidade, condições pessoais, condições sociais e lugares. Depois
fiz um processo de dissecar os elementos do enredo de cada história e adequar a tabela a cada
uma das experiências. Essas tabelas serviram como um mapa que orientou as ações
posteriores de Análise das Narrativas.
O segundo passo no processo de analisar as histórias contadas sobre a experiência vividas
na prática da Capoeira Angola foi o levantamento dos temas e significados que emergiram de
cada uma das conversas. Para tanto, trabalhei com os textos de campo, oriundos dos diários e
das transcrições, até que os temas particulares de cada narrativa ficaram claros para mim. Para
enriquecer a descrição e o entendimento dos temas, busquei destacar cuidadosamente
significados, nuances e exemplos, utilizando as próprias palavras das informantes (Kramp,
2004).
Com os temas e significados particulares levantados, procedi a identificação dos temas
que eram comuns ou compartilhados pelas informantes; e os que eram particulares de cada
caso. Estruturei a apresentação geral dos significados em cada tema, compartilhado ou
particular. Esta estrutura foi apresentada na banca de qualificação.
Para finalizar, descrevi de forma dissertativa os significados de cada tema para cada uma
das participantes, de modo que os temas compartilhados contam com contribuições
específicas de cada uma, pois suas histórias de vida são bastante diferentes. Ao longo da
descrição fui associando as experiências vividas com as referências deste trabalho, no intuito
de explicitar como as africanidades da prática da capoeira Angola permeiam a vida das
participantes da investigação.
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PARTE II

COLONIZAÇÃO E DESCOLONIZAÇÃO DA PSICOLOGIA
“Devemos libertar a Psicologia daqueles lastros teóricos e técnicos que a
marginalizam dos justos anseios das maiorias populares; devemos libertar a nós,
psicólogos latino-americanos, de todas aquelas travas que nos impedem de colocarnos a serviço dos povos oprimidos e oferecer o melhor da nossa capacidade científica
para a transformação de nossas sociedades”. Ignácio Martín-Baró (2009a).

Crítica à Psicologia Tradicional Euro-Americana – eurocentrismo e ideologia da
supremacia racial branca
Este trabalho compreende um esforço no sentido de libertar a Psicologia das correntes
dominadoras da colonialidade do poder e do saber. Para tanto, buscou fazer uma análise desta
disciplina como reprodutora de colonização mental, para depois trazer outra referência
filosófica e cultural, a africana, como parâmetro para processos de mudança e reconstrução do
saber em Psicologia. Para demonstrar a importância e consistência de produzir uma Psicologia
com

perspectiva

africana

quando

trabalhamos

junto

a

comunidades

e

culturas

afrodescendentes é necessário explicitar porque a Psicologia tradicional de origem europeia e
estadunidense não dão conta plenamente dos processos psicológicos da referida população.
Não aprofundarei demasiado nesta crítica, apenas o suficiente para explicitar o papel sócio
histórico desempenhado por esta Psicologia tradicional e as limitações desta perspectiva em
relação a práticas sociais de origem africana no mundo. Esta reflexão acontece em termos de
paradigmas científicos, ou seja, busco evidenciar valores, crenças e pressupostos filosóficos,
teóricos e epistemológicos sobre a realidade, conhecimento e pesquisa nas diferentes
perspectivas em questão.
O papel sócio histórico da Psicologia tradicional de base euro-americana no mundo nos
últimos cinco séculos tem sido em grande parte o de servir como instrumento de colonização,
opressão e dominação de outros povos. Este papel é fomentado pelo surgimento da
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Modernidade, entendendo a Modernidade dentro da perspectiva apresentada por pensadores
do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais – CLACSO – (Lander, 2005). Enrique
Dussel (2005, P. 61) descreve esta perspectiva da seguinte maneira:
Propomos uma segunda visão da “Modernidade”, num sentido mundial, e consistiria
em definir como determinação fundamental do mundo moderno o fato de ser (seus
Estados, exércitos, economia, filosofia, etc.) “centro” da História Mundial. Ou seja,
empiricamente nunca houve História Mundial até 1492 (como data de início da
operação do “Sistema-mundo”). Antes dessa data, os impérios ou sistemas culturais
coexistem entre si. Apenas com a expansão portuguesa desde o século XV, que atinge
o extremo oriente no século XVI, e com o descobrimento da América hispânica, todo
o planeta se torna o “lugar” de “uma só” História Mundial (Magalhães-Elcano realiza
a circunavagação da Terra em 1951).

O CLACSO entende que a Europa latina ao iniciar o mercantilismo mundial no século XV
marca o início da produção da “Modernidade”. Esta perspectiva que relaciona a
“Modernidade” ao processo de mundialização é diferente da ideia de “Modernidade”
unanimemente aceita pela tradição europeia atual. Para esta tradição, o referido processo
histórico é determinado por fatores intra-europeus e não mundiais, caracterizando o
eurocentrismo na definição de Modernidade. Os fatores intra-europeus segundo Hegel e
Habermas acontecem a partir da Reforma e Ilustração alemãs e a Revolução Francesa, ou
seja, ocorreram essencialmente no século XVIII (Dussel, 2005). Portanto, na perspectiva
latino-americana de pensamento a Modernidade inicia-se no século XV com a “expansão
marítima” hispânica e portuguesa, enquanto a versão europeia determina seu início no século
XVIII por fatores internos do continente.
Segundo pensadores sociais da América Latina (Lander, 2005), este entendimento sobre a
Modernidade tradicionalmente europeu é marcadamente eurocêntrico, provinciano e regional.
De acordo com Dussel (2005, p.60), o sentido semântico da Modernidade neste caso propõe
que esta foi “uma emancipação, uma „saída‟ da imaturidade por um esforço da razão como
processo crítico, que proporciona à humanidade um novo desenvolvimento do ser humano.”
Esta forma de pensamento e lógica eurocentrista foi imposta mundialmente pela intervenção
política, econômica e militar do colonialismo e do capitalismo moderno. Ela não só gerou um
legado de desigualdade e injustiça social profundo (Porto-Gonçalves, 2005), como também,
um legado epistemológico que “descredibilizou e, sempre que necessário, suprimiu todas as
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práticas sociais de conhecimento que contrariassem os interesses que a ela servia”, conforme
denunciam Boaventura S. Santos & Maria Paula Meneses (2010, p. 16).
Este legado epistemológico colonial-moderno vem sendo analisado e denominado de
diferentes formas desde a década de 1960 por cientístas sociais críticos oriundos tanto do
continente americano, como do africano e do europeu. O CLACSO denomina como
colonialidade do saber (Porto-Gonçalves, 2005) a produção de conhecimento que tem a
Europa como centro do mundo. E a partir deste ponto de vista, determina que o “velho
continente” tem um lugar ativo e outros, como a América e a África, tem um lugar passivo, no
processo de construção de conhecimento válido para a sociedade moderna.
Santos & Meneses (2010), Hounttondji (2010), entre outros do movimento de construção
de Epistemologias do Sul, buscam valorizar os saberes que resistiram e ainda resistem à
colonialidade. Para isto utilizam termos como dominação epistemológica ou epistemologia
dominante ao se referir aos processos eurocentristas de produção de conhecimento. Para
Santos & Meneses (2010, p.16), a imposição do pensamento e lógica eurocêntrica na
constituição das sociedades coloniais-modernas; “constituiu um epistemicídio, ou seja, a
supressão dos conhecimentos locais perpetrada por um conhecimento alienígena.” Em outras
palavras, o projeto europeu de colonização do mundo visou homogeinizar e obliterar as
diferenças culturais.
No que se refere ao campo de conhecimento da Psicologia há autores estadunidenses e
latino-americanos que também constroem uma visão crítica sobre o eurocentrismo na
produção de conhecimento científico. Ignácio Martí-Baró (2009a, p. 183-184) de El Salvador,
denuncia um psicologismo imperante, que “tem servido para fortalecer, direta ou
indiretamente, as estruturas opressivas, ao desviar a atenção delas para os fatores individuais e
subjetivos.” Para o autor, a colonialidade na Psicologia se concretiza como instrumento para
“moldar mentes”, que aliena e desfoca a atenção dos cientistas sociais em relação aos
problemas cruciais da maioria dos povos latino-americanos.
Martín-Baró (2009a) analisa a colonialidade na Psicologia destacando cinco pressupostos
epistemológicos que precisam ser discutidos para que possamos construir uma Psicologia da
Libertação para América Latina, são eles: o positivismo, o individualismo, o hedonismo, a
visão homeostática e o a-historicismo. O autor aponta que este conjunto de premissas coloca a
Psicologia latino-americana num lugar de marginalidade científica, inoperância social e
dependência colonial.
Os autores apresentados anteriormente realizam uma leitura crítica do eurocentrismo na
produção científica em Ciências Sociais, ou seja, da imposição da perspectiva europeia sobre
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conhecimentos válidos nas sociedades ocidentais. Esta análise é embasada não só pela ideia
de classes sociais, mas também pela construção racista. A constituição das sociedades
coloniais-modernas foi fundamentalmente afetada não só pela divisão social do trabalho que
gerou as classes sociais, mas também pela ideologia da supremacia racial branca que orientou
a distribuição dos diferentes povos na hierarquia das classes sociais. Em outras palavras, a
determinação sócio-histórica das classes sociais nas sociedades ocidentais coloniais-modernas
acontece com base numa hierarquia racial igualmente construída naquele contexto sóciohistórico europeu e eurocentrista, conforme análise de Aníbal Quijano (2005). Nesse sentido,
trago também a contribuição crítica de autores afro-americanos que analisam o impacto da
ideologia da branquitude na produção de conhecimento em Ciências Sociais e Psicologia.
Esta crítca foi produzida por um coletivo de cientistas sociais dos Estados Unidos, no
contexto dos Movimentos por Direitos Civis. Wade Nobles (2006), psicólogo afro-americano
e um dos pioneiros deste movimento, denomina de colonialismo científico a postura adotada
por cientistas sociais ao pesquisar a população afrodescendente. Numa analogia entre
pesquisadores e senhores coloniais, o autor afirma que:

justamente como o poder colonial sentiu que tinha o direito de reivindicar e usar em
seu benefício qualquer produto de valor comercial nas colônias, da mesma forma o
principal aspecto do colonialismo científico é a “ideia” do direito ilimitado de acessar
dados e de criar informações. (p. 123, tradução da autora)

A problemática das relações sociais na produção de conhecimento ia além da postura
de superioridade dos pesquisadores, majoritariamente brancos naquela época, em relação à
população afrodescendente como objeto de pesquisa. O maior problema não era o abuso do
poder ao lidar com os dados de pesquisa, mas a forma como estes dados eram processados e
como os resultados eram apresentados à sociedade. Na´im Akbar (2004, p. 32, tradução da
autora), outro psicólogo afro-americano, ressalta que “o paradigma científico tradicional tem
servido à função de perpetuar a opressão, retratando erroneamente a realidade das vítimas da
opressão”. Ou seja, os pressupostos orientadores do paradigma tradicional euro-americano
com base na ideologia da supremacia racial branca determinou uma realidade normativa que
desqualifica e desumaniza a população afrodescendente. Nobles (2006, p.126, Tradução da
autora) reforça este entendimento apontando que:

quando dados africanos são processados por princípios orientadores euro-americanos,
o resultado final distorce a integridade da origem natural dos dados. Por instância, a
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visão de mundo europeia é temperada com os princípios orientadores gerais de: 1sobrevivência do mais forte; e 2- controle sob a natureza. Estes, por sua vez,
naturalmente afetam a natureza dos valores e costumes europeus. A ênfase na
competição, direitos individuais, e a posição de independência e separação são
claramente ligadas aos princípios orientadores mencionados acima. Do mesmo modo,
a

ênfase

exagerada

ou

supervalorização

da

individualidade,

da

singularidade/originalidade, e da diferença em modalidades psico-comportamentais de
base europeia é rastreavel pelos valores e costumes característicos daquela
comunidade e dos princípios orientadores refletidos nela.

Para os dois autores, a visão de mundo europeia em si não é um problema. Seus
princípios orientadores, seus valores e crenças fundamentam a realidade normativa cultural de
populações europeias e de seus descendentes no mundo. A problemática aparece quando esta
visão de mundo é informada pelo modelo ideológico eurocentrista e da supremacia racial
branca, ou seja, a perspectiva de que a Europa é o centro do mundo e este é o único modelo
válido para normatizar a realidade. A partir deste ponto, projeta e impõem à força suas
premissas culturais em outros povos, atacando, desqualificando e desumanizando suas visões
de mundo tradicionais (Nobles, 2006; Akbar, 2004).
Akbar (2004) sugere que o modelo eurocentrista tem como características: a ideologia
da supremacia racial branca, o individualismo, a competitividade, o autoritarismo, o sexismo
e o materialismo. Sendo assim, qualquer pesquisa operacionalizada por este conjunto de
princípios orientadores observaria a comunidade afrodescendente como desviante ou, no
melhor das hipóteses, como não normativos. Porque a visão de mundo africana
tradicionalmente sustenta características como: negritude, comunalidade, cooperação,
feminilidade, ancestralidade, entre outros.
Enfim, conforme foi demonstrado aqui, há diferentes autores em diversos continentes
e contextos socio-históricos que apresentam críticas à Psicologia tradicional euro-americana
que se aproximam ou são complementares. Eles demonstram em suas análises que a visão de
mundo européia em si mesma não se constitui um problema para a produção de conhecimento
em Psicologia ou nas Ciências Sociais como um todo. Entretanto, o modelo ideológico
eurocêntrico e racista que vem sendo reproduzido com base na imposição colonialista e
capitalista moderna, com seus princípios orientadores que visam dominação e opressão de
tudo o que não seja correspondente ao homem branco descendente de europeu de classe
média, isto sim, é um problema (Akbar, 2004). Diversas psicólogas afro-brasileiras também
apresentam as mesmas críticas em relação à este modelo eurocêntrico e racista (Instituto
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Amma, 2008; Nascimento, 2006; Bento & Carone, 2002; Nogueira, 1998; Souza, 1983). No
que se refere à população afrodescendente e ao racismo, Nobles (2006, P. 124, tradução da
autora), destaca:

não há lugar em que as ciências sociais tenham sido mais culpadas pelo colonialismo
científico do que nas disciplinas de Psicologia e Antropologia. Psicologia
especialmente tem contribuído mais claramente para a dominação e opressão
continuada das pessoas de cor. Ela se tornou a ferramenta singular mais poderosa de
opressão e sua técnica singular mais efetiva tem sido localizar a si mesma, suas
concepções e formulações como um padrão/norma pelo qual todos os povos do mundo
serão entendidos.

Essa ideologia europeia universalizante e racista que busca enquadrar toda a
diversidade de culturas dentro de uma única perspectiva de mundo, a europeia, deve ser
amplamente discutida, analisada e transformada dentro da produção de conhecimento nas
Ciências Sociais e Psicologia. Este processo deve ser regido por uma abertura crítica a outras
visões de mundo, paradigmas, pressupostos, valores e crenças que possam contruibuir para
produção de perspectivas científicas mais culturalmente consistentes que sirvam ao propósito
de auto-conhecimento e libertação coletiva dos diversos povos (Akbar, 2004; Nobles, 2006;
Martín-Baró, 2009a).
Este trabalho de doutorado tem entre seus objetivos o propósito de utilizar perspectiva
africana de ciência para investigar práticas sociais afro-brasileiras com vistas a criação de
conhecimentos culturalmente consistentes e relevantes para afrodescendentes. Isto é,
conhecimentos gerados a partir dos processos históricos e culturais próprios de
afrodescendentes que possam alimentar o autoconhecimento desta população com vistas a
promover processos de libertação da dominação. Como parte do processo de libertação, é
importante analisar como processos de dominação colonial-moderna impactam a vida dos
diferentes grupos étnico-raciais, como as relações sociais produzem desigualdades e como
todos nesse processo sofrem processos de desumanização.

Ideologia da Supremacia Racial Branca e Colonização Mental
As relações étnico-raciais analisadas aqui são aquelas que acontecem entre as tensões
sócio historicamente produzidas e reproduzidas desde o período da colonização europeia no
mundo e no Brasil. Essas relações utilizam estratégias de dominação para colonizar as pessoas
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e impor o seu sistema único de poder que governa a sociedade ocidental moderna (Memmi,
2007; Quijano, 2005; Dussel, 1997; Fanon, 1983, 1963). Estas relações étnico-raciais são
compostas também pelos movimentos sociais, políticos e culturais de resistência à
dominação, ou seja, movimentos que buscam processos de libertação e outras formas de
estruturar a sociedade.
Estas relações étnico-raciais contêm jogos de políticas de identidade. Uma das
políticas de identidade é baseada na ideologia da supremacia racial branca. Estudos apontam
que esta reserva uma posição simbólica e material privilegiada para o sujeito de aparência
branca e origem europeia, quando ele está em relação a sujeitos não brancos (africanos ou
indígenas) (Schucman, 2012; Cardoso, 2008; Nogueira 2008; Sovick, 2004). Estas relações
desiguais e desumanas entre colonizadores e colonizados baseadas na ideia de raça
contribuíram para a fundação do capitalismo global e toda a sociedade ocidental colonialmoderna (Quijano, 2005). Por esta razão eu denominei esta política de identidade como
colonial-moderna. Outras políticas de identidade, como a afro-brasileira e a indígena,
constituem nesse contexto de dominação resistências políticas e lutas por processos de
libertação.
Apesar de o período Colonial ter acabado a sua racionalidade ainda está presente nas
relações sociais, nas estruturas de poder, na divisão social do trabalho, na produção de
conhecimento e nas identidades. Esta racionalidade é chamada de colonialidade (Lander,
2005; Quijano, 2005; Dussel, 1997). Esses processos de colonialidade baseados na ideologia
da supremacia racial branca e no racismo têm servido para “moldar mentes” (Martín-Baró,
2009a) ou para “colonizar mentes” (Nobles, 2006). Segue a apresentação de algumas
reflexões sobre como a ideia da supremacia racial branca coloniza a mente de pessoas
consideradas brancas e negras no Brasil, produzindo diferentes processos de desumanização
em cada um desses grupos. Este entendimento será importante para a compreensão do valor e
da profundidade das transformações psicológicas promovidas na vida das participantes da
pesquisa por meio da prática da capoeira Angola.

Colonização Mental em Pessoas Brancas
Aqueles que se consideram brancos ou são considerados como tal e aceitam
acriticamente todos os privilégios oferecidos pela sociedade colonial-moderna (Cardoso,
2008) vivem uma condição de supervalorização ilusória de sua aparência e modos de ser
baseados na branquitude, na ideia veiculada sobre o ser branco. Este lugar social cria barreiras
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que os impedem de reconhecer outras formas de ser e de viver no mundo tão humanas quanto
às deles. Nessa condição, brancos recusam reconhecer a humanidade do Outro (indígenas e
afrodescendentes), caso contrário, eles seriam obrigados a reconhecer que seu lugar social
desumaniza outros povos. Nesse jogo desigual de poder, eles também ficam interditados de
reconhecer a sua própria humanidade, pois perpetuam uma relação desumana com o Outro
(Memmi, 2007).
Em outras palavras, quando uma pessoa não reconhece que o Outro pode ser diferente
e tão humano quanto ela mesma, e trata-o como menos humano ou não humano, nesta relação
ela não é capaz ou se recusa a entender que ambos podem ter diferentes pertencimentos
históricos e culturais dentre da humanidade como um todo. Uma posição política como esta
representa o processo de desumanização ou o estado de colonização mental em pessoas
brancas que vivem numa sociedade racista.
A condição de supervalorização da identidade racial branca é muito expressiva na
televisão. A grande maioria dos brasileiros, das classes mais baixas às mais altas, assistem
novelas todos os dias. No entanto, esses programas de TV não representam a diversidade das
realidades de cada um dos grupos étnico-raciais no Brasil. A maioria desses programas
representa o estilo de vida urbano da classe média alta branca, e quando outras realidades são
mostradas, aparecem a partir da perspectiva desse o grupo social específico. Assim, este fato
transmite a ideia de que o estilo de vida branco é a “norma”. Sob essa perspectiva, fica
implícita a ideia de que outros estilos de vida, como o afro-brasileiro e o indígena, são, pelo
menos, não normais, ou em última instância errados ou primitivo ou sem valor.
Nas relações étnico-raciais, se uma pessoa não é capaz de entender e reconhecer que
outros possam ter outras origens, bem como pertencer a outras culturas tão humanas quanto as
sua, ela também não é capaz de reconhecer que a sua própria origem e pertencimento cultural
não é inerentemente “o melhor” ou mais humano. Portanto, ser branco acriticamente
(Cardoso, 2008) nas relações sociais baseadas na ideologia da supremacia racial branca é
precisamente não ser capaz de ver / perceber / reconhecer as diferenças culturais
(invisibilidade de brancura) e não entender ou rejeitar que outras formas de ser e de viver no
mundo são possíveis (naturalização de um modelo único). Consequentemente, o próprio
desenvolvimento da sua humanidade é impedido. A pessoa não se vê ou se entende como
cultural diferente das outras, mas como o único tipo de modelo cultural possível no mundo
(condição de privilégio).
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A despeito das diferenças contextuais entre Brasil e EUA, vale destacar a postura de
Robert Jensen (2005, p. 93, tradução da autora), pesquisador branco estadunidense crítico da
branquitude:

Talvez devêssemos começar por dizer a verdade abertamente: a branquitude - toda a
constelação de práticas, crenças, atitudes, emoções, que se confundem com o ser
branco - é o problema. A branquitude é degradada e depravada, uma crença insana de
que se pode encontrar sentido na vida pelo simples fato de estar no topo de uma
hierarquia racial. Na medida em que nós aceitamos qualquer significado que a
sociedade dominante dá a branquitude, nós pessoas brancas somos degradadas e
depravadas. Pelo grau que essas ilusões de superioridade permanecem em mim, eu sou
degradado e depravado.

Jensen (2005) assume que o foco do problema racial está na branquitude, no lugar
social que é criado e nas pessoas que são privilegiados por esta ideologia. Esta mudança
política na perspectiva das relações étnico-raciais é significativamente importante para a
produção de conhecimento no Brasil. Neste país essas pesquisas foram historicamente
produzidas focando o problema na população afro-brasileira. Apenas de 2000 em diante, com
os estudos críticos da branquitude no Brasil, pensadores têm colocado a população branca no
centro da problemática das relações étnico-raciais (Schucman, 2012; Cardoso, 2008; Sovik,
2004, Edith Piza, 2002; Bento & Carone, 2002). Cardoso (2008) afirma que a emergência da
branquitude como objeto de pesquisa relaciona-se particularmente com o protagonismo do
Movimento Negro. Ele também sugere que pesquisadores brancos deveriam ser mais críticos
sobre si mesmos e seus trabalhos com branquitude.
Seguindo a ideia de Jensen (2005), eu posso afirmar que a degradação e depravação de
geradas pela branquitude estão relacionadas com a chamada colonização mental. Portanto,
pessoas brancas degradadas e depravadas, que acreditam acriticamente na insanidade de
supremacia racial branca sofrem processos de desumanização e desenvolvem um complexo de
superioridade. Dentro destas condições elas produzem e reproduzem relações sociais e
sociedade desumanas. O enfrentamento desse problema constitui um desafio para
pesquisadores brasileiros. Este estudo busca levantar algumas possibilidades de superação
desta problemática a partir da prática da capoeira Angola.

Colonização Mental em Afrodescendentes
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Ser afrodescendente ou não branco sob lente da ideologia da supremacia racial branca
gera diferentes formas de desumanização das anteriormente descritas. Neste caso, o que
acontece são ataques seculares e sistemáticos contra a humanidade de africanos e seus
descendentes. O sentido de pertencer à espécie humana foi e ainda é desclassificado e negado
a esses povos. Inúmeras estratégias e práticas ideológicas para dominar e oprimir foram
desenvolvidas com base na branquitude, no modelo de ser branco. Seu objetivo era inculcar
nos colonizados que eles não eram tão humanos quanto seus colonizadores ou não eram
sequer humanos (Memmi, 2007; Fanon, 1983, 1963).
Wade Nobles (2009, p. 284-285), um dos fundadores da Psicologia centrada na visão
de mundo africana, usa a metáfora de descarrilamento para representar o impacto dos
processos de colonização árabe e europeia no desenvolvimento psicossocial africano.
Segundo ele, "a metáfora do descarrilamento é importante porque quando isso ocorre o trem
continua em movimento fora dos trilhos; o descarrilamento cultural do povo africano é difícil
de detectar porque a vida e a experiência continuam." No entanto, uma tarefa iminente é a de
reconhecer e respeitar a auto definição de africanos sobre o que é ser humano, bem como os
processos históricos e contemporâneos destinados a destruir este significado ou redefini-lo
para dominar e oprimir africanos e seus descendentes. Segundo o autor, "este processo de
descentramento ou desafricanização constitui a problemática psicológica-chave na
compreensão da experiência dos africanos em toda a diáspora."
É dentro dessas dimensões psicossociais que o tripé ideológico racista atua no Brasil.
Resumidamente, embranquecimento foi uma política governamental instalada no país logo
após a abolição da escravatura em 1888. Naquele momento, a população do Brasil era dois
terços de africanos e seus descendentes, e um terço de europeus e indígenas e seus
descendentes (Ribeiro, 2000). O governo incentivou a miscigenação da população, enquanto
interrompeu a tráfico negreiro africano e estimulou a imigração europeia com o objetivo de
branquear a nação. Esta política estava alinhada com a propagação ideológica nacional e
internacional de que o Brasil era uma democracia racial (Freyre, 1987).
O preconceito de cor foi um dos resultados da atmosfera promovida pela ideia e
prática da miscigenação entre os brasileiros. Então, o que acontece no Brasil até hoje é que
quanto mais escura a cor da pele mais discriminação a pessoa sofre; quanto mais clara a cor
da pele mais atitudes de aceitação a pessoa pode experimentar. Mas esta certa aceitação só
acontece se a pessoa negra nega a sua origem africana e adota a maneira branca eurocêntrica
de ser e estar no mundo (Souza, 1987; Bento & Carone, 2002).

49

É uma situação perversa onde os africanos foram e ainda são submetidos à mensagem
de embranquecimento, o que implica a ideia de que para ser uma pessoa ou um ser humano
significa, entre outras coisas, ser branco. Em outras palavras, para os africanos, o
branqueamento significaria melhoraria a raça como condição para se tornar humano (Nobles,
2009; Nogueira, 2008, Nogueira, 1998; Souza, 1987; Fanon, 1983). Neste sentido, as formas
africanas de ser e de viver no mundo foram e ainda são desqualificados como selvagens,
primitivas e não humanas. Para Nobles (2009, p. 287), o embranquecimento é um “ataque
psicológico ao senso fundamental dos afro-brasileiros do que significa ser uma pessoa
humana."
Portanto, descendentes de africanos têm a sua humanidade negada duplamente; tanto
por sua origem histórica e cultural quanto pela marca que carregam no corpo: a pele negra
(Nogueira, 2008, Nogueira, 1998; Souza, 1987; Fanon, 1983). Quando descendente de
africanos internalizam essa imposição ideológica de branquitude e a dupla negação de si
mesmos (psicossocial e biológica), eles tendem a desenvolver um desejo de chegar mais perto
da brancura. Este desejo, segundo Nobles (2009) e Akbar (2004), caracteriza uma condição
psicológica debilitante, patológica e destrutiva. De acordo com Nobles (2009, P. 289),
quando:
Africanos no Brasil, como em toda parte, independentemente da mistura biológica,
quando apresentam esse desejo incontrolável de ser branco, ou querem se aproximar
da brancura, ou sofrem a ilusão de que não são negros; devem ser clinicamente
diagnosticados como sofrendo do trauma causado pela prolongada e constante
experiência de terrorismo psicológico.

Muitos psicólogos e pesquisadores no Brasil e em todo o mundo apontam para os
danos psicológicos profundos produzidos pela ideologia da supremacia racial branca na mente
de afrodescendentes (Nobles, 2009 e 2006; Instituto Amma, 2008; Nogueira, 2008; Memmi,
2007; Bento & Carone, 2002; Nogueira, 1998; Fanon, 1983; Souza, 1983). Em 1981 Na'im
Akbar (2004), outro fundador da Psicologia com base na visão de mundo africana, propôs
quatro distorções ou distúrbios da personalidade africana em sociedades tipicamente
governadas pelo racismo, opressão e branquitude. Eles serão apresentados resumidamente.
O primeiro é o Alien Self Diorder, Desordem do Ego Alienado, em que a pessoa se
comporta de modo contrário à sua natureza e sobrevivência. Ela aprende a agir em
contradição com seu bem-estar e como consequência torna-se "alienada" em relação a si
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mesma. Seu fenótipo natural e tudo o que lembra a aparência física africana a desagrada
(Nobles, 2009; Akbar, 2004).
O segundo é o Anti-Self Disorder, Desordem do Ser Contra Si Mesmo, em que a
pessoa expressa hostilidade aberta ou disfarçada em relação ao seu próprio grupo e, portanto,
a si mesma. Ela se identifica muito com o grupo dominante e imite ou internaliza a hostilidade
e a negatividade deste grupo em relação ao seu próprio coletivo (Nobles, 2099; Akbar, 2004).
No terceiro transtorno de personalidade, o Self Destructive, a Autodestrutiva, as
pessoas afetadas por ele envolvem-se em fugas destrutivas da realidade, tais como drogas,
crimes românticos, fantasias de aceitação, e assim por diante. Crimes cometidos por negros
contra negros são sintomáticos da doença autodestrutiva (Nobles, 2009; Akbar, 2004).
Finalmente, Akbar (2004) observa que existem disfunções fisiológicas, neurológicas e
bioquímicas provocando desordens de personalidade. Eles são devidos à longa data (secular)
das desigualdades raciais em saúde, educação, habitação e outras condições socioeconômicas
da vida.
Nobles (2009) sugere que a exposição secular a uma sociedade governada por tão
grande desqualificação humana, como o embranquecimento, fez com que africanos e seus
descendentes acreditassem que as suas reações e acomodações às opressões raciais
constituíssem a sua forma normal ou natural de ser. Além disso, o autor indica que muitos
afro-brasileiros negaram suas africanidades por tantas gerações, aceitando a falsa identidade
de serem apenas brasileiros, que eles não percebem mais o ataque contra o seu valor humano
e bem-estar.
A fim de que descendentes de africanos possam superar este processo sócio histórico
desumano, Nobles (2009) indica a necessidade de intervenções terapêuticas e clínicas. Estas
devem projetar um processo específico de reabilitação para apoiar, estimular e manter
comportamentos, crenças, atitudes, habilidades e atividades culturalmente relevantes. Eles
devem ter o objetivo de reprodução e refinamento do que há de melhor nas africanidades.
Isso implica que descendentes de africanos devem ser capazes de reconhecer a sua
própria conceitualização cultural sobre o que significa ser humano. Eles devem reconhecer a
humanidade de seus povos originais. Eles precisam se reconectar com a sua história e cultura
ancestral do continente à diáspora buscando elementos históricos, culturais e filosóficos que
lhes permitam restaurar o sentido de humanidade. Isto é, o que significa ser uma pessoa ou ser
humano dentro da perspectiva africana. Esta pesquisa sobre a Capoeira Angola tem entre
outros objetivos contribuir para o processo de reabilitação psicológica de afrodescendentes,
resgatando o sentido do que significa ser humano dentro de uma prática afro-brasileira
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particular, a capoeira Angola, e quais os impactos que ela provoca na vida das participantes da
pesquisa.

Libertação da Psicologia – descolonização do pensamento e lógica do conhecimento
Para cumprir o objetivo teórico, epistemológico e metodológico desta pesquisa, vou
me valer de orientações propostas pelos coletivos acadêmicos do movimento de produção de
epistemologias latino-americanas, epistemologias do Sul e epistemologias da libertação. Com
estas orientações, buscarei apresentar posteriormente a relevância social e acadêmica de se
usar a perspectiva africana em Psicologia para investigar a cultura afro-brasileira.
O CLACSO propõe que o fim do período colonialista não significou o fim da
colonialidade. Esta colonialidade está interiorizada nas pessoas, nas relações sociais e nas
estruturas sociais, bem como, na produção de conhecimentos, que determina a Colonialidade
do Saber (Lander, 2005). A tarefa apontada para as Ciências Sociais é a de descolonização do
pensamento e da lógica eurocentrista. Isto significa produzir outros marcos e outras marcas
conforme aponta Porto-Gonçalves (2005, p.12). Para este autor, é importante “recuperar a
simultaneidade dos diferentes lugares na conformação de nosso mundo”; isso requer abrir
espaço para que múltiplas epistemes dialoguem. “Em nuestra América mais que hibridismos
há que se reconhecer que há pensamentos que aprenderam a viver entre lógicas distintas, a se
mover entre diferentes códigos e, por isso, mais que multiculturalismo sinaliza para
interculturalidades”, para gnoses, para diálogo de saberes.
Tanto os pensadores do movimento de defesa das Epistemologias do Sul (Santos &
Meneses, 2010) quanto os pensadores da CLACSO concordam sobre a ideia de que o
colonialismo continou sobre a forma de colonialidade do poder e do saber; bem como,
defendem a ideia de que o mundo é epistemológicamente diverso. Para eles, esta diversidade
compõe a pluralidade epistemológica do mundo, e “tal pluralidade não implica relativismo
epistemológico ou cultural, mas certamente obriga a análise e avaliações mais complexas dos
diferentes tipos de interpretação e de intervenção no mundo produzidos pelos diferentes tipos
de conhecimento” (Santos & Meneses, 2010, p. 18). Essa diversidade epistemológica do
mundo é designada por Epistemologias do Sul. “O Sul aqui é concebido metaforicamente
como um campo de desafios epistêmicos, que procuram reparar os danos e impactos
historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo” (Santos &
Meneses, 2010. P 19). Além disso, “as Epistemologias do Sul são o conjunto de intervenções
epistemológicas que denunciam essa supressão, valorizam os saberes que resistiram com êxito
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e investigam as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos” (Santos &
Meneses, 2010, P 19).
Postura similar a esta é encontrada em teóricos da Psicologia da Libertação. Para
Martín-Baró (2009a, 2009b), realizar uma Psicologia da Libertação exige, primeiro, alcançar
a libertação da Psicologia. Segundo Pedrinho Guareschi (2009), nessa empreitada é necessário
superar as explicações individualizantes e psicologizantes sobre o desenvolvimento das
pessoas e sociedades. Explicações que servem aos interesses de minorias dominantes e que
mantém a maioria dos povos latino-americanos dominados, oprimidos e alienados sobre sua
própria existência, ou que “lhes impõe uma existência inumana e lhes arrebata a capacidade
para definir a vida” (Martín-Baró I. , 2009a, p. 191). Para Guareschi (2009, p. 62):

Falar de libertação é pressupor uma superação entre o individuo e o social e pensar o
mundo por meio das relações. É abordagem de uma superação entre teoria e prática,
algo que vejo ainda muito ausente em nossas academias. E é também assumir a
presença da ética, de valores, em todas as ações, mesmo acadêmicas. Há aqui,
decididamente, algo de novo.

A explicação relacional e social que o autor propõe implica a ideia de que sempre a
libertação é uma libertação de algo que é julgado como negativo. Dessa forma, envolve uma
opção axiológica e o entendimento de que as concepções de ser humano e sociedade são
construídas historicamente. Esta postura ilumina o horizonte dos fazeres dos psicólogos e
“isso não é algo complementar, mas como algo intrínseco à própria atividade científica,
acadêmica ou profissional” (Martín-Baró, 2009b, p. 210). Dessa maneira, a Psicologia da
Libertação implica um esforço não só de constatar o que é, o que está dado, mas também
aquilo que não ocorre, e que deveria ocorrer. A ideia é superar o pragmatimo dominante que
busca apenas os fatos existentes, e comprometer-se com „o que há por fazer‟, é fazer a opção
ética pela libertação das maiorias dos povos latino-americanos da escravidão física e mental.
Nesse processo de produção de conhecimento a objetividade não implica imparcialidade; e a
universalidade está relacionada ao sujeito histórico, construído socio-históricamente com base
em determinadas visões de mundo e contextos (Martín-Baró, 2009b).
Martín-Baró (2009a, 2009b) propõe três tarefas criativas que devem caracterizar uma
ciência histórica, tal qual a Psicologia da Libertação: recuperação da memória histórica, a
desideologização do senso comum e da experiência cotidiana e a potencialização das virtudes
populares. Sobre a recuperação da memória histórica, o autor aponta que:
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Trata-se de recuperar não somente o sentido da própria identidade, não somente o
orgulho de pertencer a um povo, assim como de contar com uma tradição e uma
cultura, mas, sobretudo, de resgatar aqueles aspectos que serviram ontem e que
servirão hoje para a libertação. Por isso, a recuperação de uma memória histórica
supõe a reconstrução de certos modelos de identificação que, ao invés de encadear e
alienar os povos, lhes abrirão o horizonte para a sua libertação e realização...
Desideologizar significa resgatar a experiência original dos grupos e das pessoas e
devolvê-las como dado objetivo, o que lhes permitirá formalizar a consciência de sua
própria realidade, verificando a validade do conhecimento adquirido. (Martín-Baró,
2009a, p. 195)

No que se refere a potencializar virtudes, Martín-Baró (2009b, p. 216) destaca que,
uma Psicologia da Libertação “requer reconhecer e potencializar todas aquelas virtudes
próprias de nossos povos que lhes permitam confrontar, em circunstâncias quase infrahumanas, a difícil tarefa de sobrevivência histórica”. Ou seja, é valorizar as formas simples de
pensar, sentir e atuar que permitiram nossos povos sobreviver a séculos de dominação e
imperialismo; “são essas formas as que são preciso resgatar e potencializar a favor de um
processo de libertação e uma práxis transformadora.” Este trabalho visa valorizar as formas de
pensar, sentir e atuar no mundo oriundas do continente africano, que migraram forçadamente
para o Brasil durante o Período Colonial, conforme é apresentado a seguir.

54

ENEGRECER, AFRICANIZAR, AQUILOMBAR
processos históricos, políticos e científicos
“Agora devolvemos ao obstinado segmento „branco‟ da sociedade brasileira suas
mentiras, sua ideologia de supremacismo europeu, a lavagem cerebral que pretendia
tirar nossa liberdade. Proclamando a falência da colonização mental eurocentrista,
celebrando o advento da libertação quilombista”. Abdias do Nascimento, (2009).

Contexto Histórico de Surgimento dos Estudos Africanos no Mundo
A libertação quilombista celebrada por Abdias do Nascimento representa a resistência
africana à colonização do poder e saber impingida por europeus pela escravidão. Esta
resistência política foi se transformando e se fortalecendo enquanto conhecimento acadêmico
e político. Este capítulo vai descrever parte desse processo e alguns desses impactos na
Psicologia.
Desde a década de 60 e 70 pesquisadores africanos do continente e da diáspora vêm
produzindo sistematicamente uma ciência culturalmente consistente com a visão de mundo
africana, ou seja, a forma de sentir, pensar e agir própria de um povo. Esta ciência tem
recebido alguns nomes que identificam mais as escolas de pensamento do que propriamente
diferenças significativas de conteúdo, entre eles: estudos africanos, africênticos, afrocentrados
ou africana5. Segundo Karanja Keita Carroll (2010), estes estudos são organizados em uma
área de conhecimento interdisciplinar preocupada com o desenvolvimento de uma descrição
precisa das condições de vida dos povos africanos no continente e na diáspora, ao mesmo
tempo em que buscam soluções prescritivas para a transformação da realidade africana. Em
outras palavras, possuem uma dimensão acadêmica interdisciplinar que considera a
indissociabilidade entre teoria e prática; bem como, uma dimensão social, trabalhando com

5

O termo “africano” refere-se sempre ao conjunto formado pela África e sua diáspora. A palavra africana,
grafada em itálico, vincula-se a tudo que diz respeito àquele conjunto, visto de seu interior. A frase “estudos
africana” indica o campo de conhecimento que estuda, de forma multidisciplinar e por meio de um ponto de
vista africano, aquilo que se relaciona com o conjunto formado pela África e sua diáspora (Nascimento E.L.,
2009).
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temas como acesso ao poder, distribuição de riqueza, identidade e alienação, autoimagem,
saúde mental, oportunidades educacionais, família e relações de gênero (Silva & Silva, 2006).
Embora esse movimento científico tenha tomado forma e consistência a partir da
década de 60 principalmente nos EUA e no Caribe, seu início é muito anterior a esta data e
aconteceu em diversas partes do continente e da diáspora africana. Elisa L. Nascimento &
Charles S. Finch III (2009, p. 38) apontam que, “a tradição de pensamento afrocentrado
desenvolvida no contexto intelectual do Ocidente consiste, com efeito, num ato de
resistência.” Para estes autores, o ponto de partida deste movimento intelectual data desde as
inssureições afrodescendentes no Haiti, em todo o Caribe e nas Américas. Eles se repetem nos
quilombos, nos cumbes, nos palenques e nos marroons de toda a região e são caracterizados
pela “presença da matriz africana de filosofia religiosa inspirando a luta contra a dominação
colonial eurocentrista.”
Nascimento & Finch III (2009) apontam documentos e ações históricas que marcam e
representam estes processos anteriores ao século XX, alguns deles são: a resistência do
quilombo de Palmares no Brasil por volta de 1624; a poesia de Phillis Wheatley, senegalesa
escravizada nos EUA por volta de 1761; o poeta afro-americano Jupiter Hammon que nasceu
escravizado nos EUA em 1711; a carta da escravizada Esperança Garcia do Piauí; a voz da
escritora, educadora e compositora Maria Firmina dos Reis nascida no Maranhão em 1825; a
revolução haitiana no século XIX; a luta por libertação dos afrodescendentes em Cuba no
século XIX; o surgimento do pensamento pan-africanista, notadamente no Caribe e Estados
Unidos no século XIX. Este último com um papel histórico importante que reconectou a
Àfrica à diáspora, fortalecendo a luta por libertação colonialista no mundo.
O século XX marcou definitivamente o desenvolvimento dos estudos africanos com
intelectuais afrodescendentes e africanos de diversas partes do mundo. Entre os intelectuais
mais marcantes e influenciadores da ciência com perspectiva africana encontram-se: W. E. B.
Du Bois, Booker T. Washington, Richard Wright, Martin Luther King, Malcon X, dos EUA;
Kwame Nkruma de Gana; Amilcar Cabral de Guiné-Bissau; Abdias do Nascimento do Brasil;
Marcus Garvey da Jamaica; Jean Price-Mars do Haiti; Aimé Césaire e Albert Memmi da
França; Lamine Senghór e Cheikh Anta Diop do Senegal; Frantz Fanon da Martinica; Carlos
Moore e Gustavo Urrutia de Cuba; Nnamdi Azikiwe da Nigéria; Theóphile Obenga do
Congo; entre outros (Nascimento & Finch III, 2009).
O físico, historiador e antropólogo senegalês Cheikh Anta Diop (1991), por exemplo,
contribuiu de forma consistente e definitiva para a reconstrução da história africana e mundial
a partir de uma perspectiva afrocentrada. Seu último trabalho Civilization or Barbarism – an
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authentic anthropology publicado em 1981, resultado de 30 anos de pesquisa, oferece um
desafio crítico à interpertação ortodoxa acadêmica sobre o Egito como uma civilização
branca. Interpretação esta que surgiu no século XIX para reforçar o racismo e imperialismo
europeu. Diop reuniu evidências linguísticas, arquiológicas, históricas, matemáticas,
filosóficas, entre outras, que comprovam que o Egito era uma civilização negra e que os
negros são os herdeiros legítimos do legado de orgulho do Egito. Inclusivo o verdadeiro nome
dessa civilização era KMT ou Kemet, que significa “Terra Negra”. Egito foi um nome
atribuido à Kemet pelos gregos séculos depois.
Mais ainda, Diop mostra através de uma documentação soberbamente detalhada que a
civilização grega, muito reverenciada como o “berço do pensamento ocidental”, tem um
dívida substancial com as ideias e conquistas egípicias. Ele relata minunciosos marcos
históricos e conhecimentos que datam a partir de 2.600a.c. e comprova que pensadores gregos
como Platão, Aristólteles, Herodotos, Pitágoras, entre outros, foram iniciados em Kemet
(Egito Antigo) e utilizaram os conhecimentos que aprenderam lá para produzir em suas
famosas teorias, sem fazer referência à fonte original. Este pesquisador confirma o que o sulamericano guianense George G. M. James, matemático, linguista e historiador, escreveu em
1954 no polêmico livro Stolen Legacy. Neste trabalho James (2010) também demonstra que
importantes doutrinas da filosofia grega foram baseadas na teologia da antiguidade kemética.
Este é apenas um exemplo que representa a potência e o impacto que os estudos
africanos centrados nos processos históricos e culturais desde a antiguidade kemética podem
ter na produção de conhecimento científico mundial, em qualquer área de conhecimento. Ao
refutar a tão propagada ideia de que a Grécia foi o “berço do pensamento ocidental”, e ao
desvelar que esta história iniciou-se na verdade na civilização Kemética que data mais de mil
anos anterior, provoca no mínimo uma revisão e provavelmente uma reformulação do que
acredita-se ser a história da humanidade e da ciência moderna hoje.
Nesse sentido, é imprescindível destacar que os estudos africanos, em todas as áreas
de conhecimento, possuem uma dimensão histórica particular e uma dimensão universal em
suas proposições. A dimensão histórica particular relaciona-se com os sucessivos processos
de colonização árabe e européia que impingiram ataques genocidas aos povos africanos e seus
conhecimentos. Nisso inclui-se os roubos intelectuais denunciados por James e Diop e
processos de desqualificação e desumanização de tudo o que é oriundo de África. Devido a
esta dimensão particular há a necessidade de demarcar o lugar original e histórico dos estudos
africanos, como um processo de resistência e afirmação política contra a opressão étnicoracial na busca por libertação. Em outras palavras, os estudos africanos são conhecimentos
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que foram históricamente particularizados por ataques e desqualificações étnico-raciais, por
isso a necessidade de afirmá-los como tal.
Apesar da dimensão histórica particular, originalmente os princípios e proposições
filosóficas, culturais, políticas, sociológicas africanas são universais. Em outras palavras, os
estudos africanos podem servir para qualquer ser humano ou sociedade. Vale destacar que o
sentido da palavra universal neste caso é em termos de potencial humano e não um
determinação obrigatória, não quer dizer que serve necessáriamente em qualquer contexto.
Dessa maneira, difere-se fundamentalmente do sentido empregado à palavra universal pela
ideologia eurocentrista, na qual proposições universais têm que valer independente do
contexto histórico e cultural onde está sendo aplicada.
James e principalmente Diop foram pesquisadores comprometidos com o
desenvolvimento de um conceito operacional científico que evidenciasse a verdade sobre a
história da África e do mundo. Além disso, seus trabalhos esclarecem as profundas
interrralações entre as variadas nações africanas de norte a sul, e de leste a oeste do
continente, que formam, segundo ele, a África negra. Para Diop, a história do pensamento
africano torna-se uma disciplina científica indispensável para o estudo da evolução das
sociedades no mundo e o meio para transitar entre o nível etnológico e o nível sociológico.
Não é objetivo deste estudo aprofundar demasiadamente na problemática apontada,
apenas ressaltar a importância e relevância que estes estudos têm para africanos e
descendentes, bem como para a humanidade em geral. Estes e outros intelectuais constituiram
e ainda constituem fundamento e base filosófica, cultural e política para o desenvolvimento
do paradigma centrado na África ou afrocentrado e sua consequente ciência. Este paradigma
coloca ideias e valores africanos no centro da investigação científica e o pesquisador
encontra-se situado sócio-historicamente, ocupando um lugar de sujeito histórico (Silva &
Silva, 2006).

Contextualização da Psicologia Negra nos EUA
No contexto estadunidense da luta anti-racista e pelos Direitos Civis o paradigma
centrado na África encontrou terreno fértil e constituiu-se como uma disciplina a partir dos
anos 60. Os estudos em Psicologia feitos por afrodescendentes, sobre afrodescendentes e na
perspectiva da comunidade afrodescendente, foram os que mais produziram orientações e
pesquisas afrocentradas de forma sistemática, contribuindo para fundar e consolidar a “nova
disciplina”.
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No contexto dos EUA as duas dimensões citadas anteriormente também estão
presentes, tanto a dimensão histórica particular que determina o lugar de origem e afirma a
resistência política dos estudos negro/africanos, como a dimensão universal das suas
proposições. Só que neste contexto histórico, devido à severa segregação racial, a dimensão
particular dos estudos africanos enquanto resistência a opressão racial é ressaltada.
Vale destacar que “da mesma maneira que busca-se as origens do pensamento europeu
na Grécia e em Roma, o pensamento, a história e as experiências dos negros devem ser
resgatados no Egito e nas várias culturas do continente africano”, conforme apontam Silva &
Silva (2006, p. 46). No final da década de 1980 e começo dos anos 1990, psicólogos afroamericanos como Na´im Akbar estavam produzindo conhecimentos que, entre outras
preocupações, apresentavam dois componentes básicos: um componente desconstrutivo, que
criticava as dimensões do paradigma ocidental para as ciências sociais e pesquisa científica; e
o reconsrtutivo, uma abordagem que começava a identificar as dimensões do paradigma
afrocentrado.
Estes estudos em Psicologia foram denominados de Black Psychology, Psicologia
negra. Maulana Karenga (1986, p. 322, tradução da autora) define esta área ciência da
seguinte maneira:
Os interesses da Psicologia negra giram em torno do desenvolvimento de uma
disciplina que não só estuda o comportamento de pessoas negras, mas busca também
transformá-las em agentes conscientes sobre si mesmos e sua própria libertação
mental e política. Isto é adquirido por meio de: 1) uma crítica e rejeição severa à
psicologia branca, nos termos de sua metodologia, conclusões e premissas ideológicas
nas quais repousa; 2) provisões de modelos afrocentrados de estudo e terapia; 3)
intervenções auto-consciente nos esforços sociais para promoção de um ambiente
mais negro e humano.

A perspectiva de produção da Psicologia negra apontada por Karenga (1986)
aproxima-se das proposições epistemológicas sugeridas pelos cientistas sociais da América
Latina, do movimento de Epistemologias do Sul e da Psicologia da Libertação. É possível
identificar a postura de descolonização do pensamento e da lógica eurocentrista ao assumir
uma leitura crítica e rejeição severa à Psicologia branca informada pela ideologia da
supremacia racial branca.
Além disso, fica evidente a intenção de produzir outros marcos e outras marcas a partir
da recuperação da memória histórica dos povos africanos desde o Egito Antigo (Santos &
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Meneses, 2010). Isto implica análises e avaliações complexas das diferentes formas de
interpretação e intervenção no mundo produzidas a partir da visão de mundo africana e das
experiências de afrodescendentes anteriores e posteriores ao período colonial no continente e
na diáspora. Período que marcou a histórica das sociedades ocidentais modernas por um
processo de mundialização, que teve diferentes consequências para os diversos povos
envolvidos (Lander, 2005).
A postura de desenvolver intervenções socais auto-concientes para a promoção de “um
ambiente negro e humano” está mais relacionada com uma preocupação de reparar a
consciência sobre a história africana que foi propositadamente apagada e desqualificada nos
ultimos 400 anos, do que com uma postura segregacionista. Denota na verdade um
compromisso ético com a valorização da dimensão étnica africana que historicamente sofreu
ataques genocidas pelos movimentos coloniais anti-africanos. Bem como, demonstra o
envolvimento com processos de construção de experiências humanizadoras e interculturais,
por meio da valorização de saberes que resistiram com êxito aos ataques racistas e genocidas
(Santos & Meneses, 2010).
Eu ressalto a postura intercultural desses pensadores e pesquisadores da Psicologia
negra e dos Estudos Africanos em geral, pois diferentemente da ideologia eurocêntrica que se
arroga como único modelo de humanidade válido, a perspectiva centrada na África reconhece
e assume a pluralidade epistemológica no mundo, mas afirma a importância e necessidade da
visão de mundo africana para pesquisar e trabalhar com povos afrodescendentes tanto no
continente como na diáspora com vistas a promoção da libertação física, mental e espitirual
(Nobles, 2006; Akbar, 2004; Karenga, 1986).
Dessa maneira, apesar de a Psicologia negra ter sido sistematizada mais
consistentemente nos Estados Unidos, ou seja, no hemisfério norte, ela ainda sim se constitui
como uma Epistemologia do Sul. Tal afirmação é possível, pois não é a sua localização
geográfica no norte imperialista que determina o seu paradigma filosófico cultural, mas sim a
história e visão de mundo africana desde Kemet. Esta é a perspectiva suleadora6 desta ciência
(Santos & Meneses, 2010).
Por fim, é possível concluir que a Psicologia negra contribui para a promoção da
libertação da Psicologia como um todo, no sentido apontado por Martín-Baró (2009a, 2009b).
Isto acontece porque ela assume para si as tarefas de recuperação da memória histórica e
6

O termo sulear, utilizado por Paulo Freire (1989), denota que a orientação que este pensamento assume vem de
perspectivas oriunda do hemisfério sul, historicamente marginalizado e oprimido. É uma atitude de resistir à
utilização de termos como nortear, que trazem em sua origem um significado que pode ser relacionado com
processos de dominação, já que faz referencia ao norte geográfico ou simbólico.
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cultural dos povos africanos e afrodescendentes. Nesse processo ela contribui para a
desideologização do senso comum e da experiência cotidiana que inferioriza esta população
no mundo; bem como, valoriza e potencializa virtudes tradicionais encontradas na visão de
mundo africana desde Kemet. Não obstante, ela também se caracteriza como uma superação
do pragmatismo dominante, pois não se detém somente em constatar os prejuízos físicos,
mentais e espirituais causados pelo eurocentrismo na vida de africanos no mundo. Pelo
contrário, a Psicologia negra busca iluminar as negatividades deste contexto, ou seja, o que
não está dado, a humanização da população afrodescendente a partir de sua prória história,
cultura e experiência. Nas palavras de Martín-Baró (2009a, 2009b), compromete-se com „o
que há por fazer‟ para libertar os povos afrodescendetes da escravidão física, mental e
espiritual.
A seguir apresento o contexto brasileiro dos estudos negros, das políticas de ações
afirmativas e dos avanços na Psicologia como ciência e profissão no que se refere às relações
étnico-raciais e à população afro-brasileira. Após essa reflexão retomarei os desdobramentos
científicos da Psicologia negra no contexto dos EUA e analisarei possíveis contribuições e
limitações dessa produção de conhecimento para a realidade brasileira atual.

Contextualização dos Estudos Negros e Políticas Públicas de Ação Afirmativa no Brasil
A perspectiva política, cultural e científica centrada na África existe no Brasil desde a
chegada dos africanos escravizados. Os diversos movimentos de resistência africana contra a
colonização, escravização e opressão foram e ainda são a expressão viva deste processo
histórico. Os quilombos, as revoltas negras (Chibata, Malês, Buzios, Carrancas, etc), as
irmandades religiosas, as agremiações culturais, e toda uma sorte de práticas políticas e
culturais de resitência marcam a história do Brasil. Para os fins deste trabalho destacarei uma
(das várias) liderança que colaborou para difusão da perspectiva afrocentrada no Brasil no
sécula XX: o teatrólogo, artista, político e pesquisador afro-brasileiro Abdias do Nascimento.
Este pensador e ativista marcou a história afro-brasileira de diversas formas. Em 1944,
fundou o Teatro Experimental do Negro que visava reabilitar e valorizar a herança cultural,
identidade e dignidade humana do afrodescendente. O Teatro Experimental do Negro uniu a
atuação política à afirmação da cultura de origem africana, representando um avanço na luta
contra o racismo no século vinte. Em 1968, ele foi exilado nos Estados Unidos, onde
conheceu e atuou junto a lideranças do movimento negro na luta pelos Direitos Civis, no
movimento pan-africanista e Black Power (Nascimento A. , 2013).
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Em 1978, Abdias retorna ao Brasil com uma atuação política proeminente na
qualidade de deputado federal, senador e secretário de estado, além de continuar sua atividade
a nível internacional. Ele colabora para a criação do Movimento Negro Unificado, o
Memorial Zumbi e inúmeras outras ações nacionais e internacionais do movimento negro
mundial (Nascimento A. , 2013).
Ademais, devido ao seu contato com pensadores como Chiek Anta Diop, Ivan
Sertima, George James, Theophilo Obenga, entre outros, em 1980 ele se destaca como um
grande pensador afro-brasileiro ao lançar a tese do quilombismo (Nascimento A. d., 2009;
Nascimento & Finch III, 2009). Segundo Abdias do Nascimento (2009, p. 203), “os
quilombos resultaram dessa exigência vital dos africanos escravizados, no esforço de resgatar
sua liberdade e dignidade por meio da fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade
livre”. Para ele, o quilombismo é um movimento autênticamente de raiz africana, amplo e
permanente, que:
Se estruturava em formas associativas que tanto podiam estar localizadas no seio de
florestas de difícil acesso, facilitando sua defesa e sua organização econômica-social
própria, como também podiam assumir modelos de organizações permitidas ou
toleradas,

frequentemente

com

ostensivas

finalidades

religiosas

(católicas),

recreativas, beneficentes, esportivas, culturais ou de auxílio mútuo. Não importando as
aparências e os objetivos declarados: fundamentalmente, todas elas preencheram um
importante função social para a comunidade negra, desempenhando um papel
relevante em sua sustentação. Genuínos focos de resistência física e cultural.

Enfim, todos os movimentos negros de resistência, segundo Abdias do Nascimento,
foram e são quilombos. Quilombismo é todo o complexo de significações e práxis afrobrasileira que é caracterizada por uma “unidade, uma única afirmação humana, étnica e
cultural, a um tempo integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da própria
história (Nascimento A. d., 2009, p. 203).” O quilombismo, portanto, corresponde à versão
afro-brasileira do pensamento afrocentrado.
Assim como Diop (1991) estava engajado em desenvolver um conceito operacional
científico, a mesma preocupação tinha Abdias do Nascimento (2009). Ele convocou a atual
geração afro-brasileira a edificar a ciência histórico-humanista do quilombismo. Esta ciência
deve buscar cristalizar conceitos, definições ou princípios afro-brasileiros, bem como,
exprimir a vivência cultural e a práxis da coletividade afrodescendente. Ainda, a ciência
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quilombista deve incorporar a integridade de ser total e o tempo histórico afro-brasileiro,
enriquecendo e aumentando a capacidade de luta desse povo.
O chamado do mestre foi atendido e em 1989 foi organizado o I Encontro de Docentes
e Pesquisadores e Pós-Graduandos Negros das Universidades Paulistas. Em 2000, este
movimento se consolidou com a realização do I Congresso Brasileiro de Pesquisadores
Negros – COPENE – que efetuou um balanço da produção recente dos pesquisadores negros e
negras e de estudos que lidam com temáticas relacionadas com a situação dos
afrodescendentes, especialmente no Brasil. Esse movimento de pesquisadores se fortaleceu e
fundou a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras – ABPN que realiza seus
congressos nacionais bianuais, bem como congressos regionais. Desta maneira, pesquisadores
negros e não-negros se reunem, se organizam e fortalecem a produção científica de
conhecimentos em diversas áreas sobre relações étnico-raciais com base na história, na cultura
e na práxis da coletividade negra.
O fortalecimento do movimento acadêmico veio aliado a conquistas históricas do
movimento negro dentro das políticas públicas brasileiras. O ano de 2001, foi marcante pela
criação do Programa de Combate ao Racismo Institucional – PCRI, estabelecido à partir da
parceria entre o governo brasileiro do presidente Fernando Henrique Cardoso com instituições
internacionais. A positividade do cenário se expandiu quando o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva sancionou em 09 de janeiro de 2003, a lei nº 10.639 (Brasil, 2003), que torna
obrigatório a educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afrobrasileira e africana nas escolas do país. Esta lei foi significativa, assim como o ato da sua
sanção, pois ela foi a primeira lei aprovada no Governo Lula. Este governo não parou por aí, e
continuou inovando ao cria a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR
– e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECAD –
no Ministério da Educação.
Em 2004, o Ministério da Saúde e a SEPPIR realizaram o I Seminário Nacional de
Saúde da População Negra, ocasião que marca a instituição e posse dos especialistas em saúde
da população negra no Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde.
Como decorrência desse movimento na saúde, em 2006 o Conselho Nacional de Saúde
aprovou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra que efetivamente só veio a
ser publicada em 2009 (Brasil S. E., 2009).
Em 2010, outra conquista histórica marcou o cenário brasileiro, a sanção da Lei 12.
288 (Brasil C. C., 2010) que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Este estatuto é um
conjunto de regras e princípios jurídicos que visam coibir a discriminação racial e estabelecer
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políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos sociais. Mais
recentemente, em 2012, depois de mais de uma década de polêmicos debates, o congresso
aprovou a Lei de Cotas (Brasil C. C., 2012) que reserva vagas para estudantes oriundos de
escola pública, e entre eles há um recorte racial para pretos, pardos e indígenas.
Como se vê, os últimos 12 anos da história do Brasil foi marcado pela organização e
avanço científico dos estudos negros ou ciência histórico-humanista do quilombismo; assim
como por conquista de políticas institucionais significativas para a promoção da igualdade
racial. No caso deste trabalho estou destacando apenas aquelas que se referem diretamente à
população afro-brasileira, mas também há políticas voltadas para outros grupos
marginalizados, como os indígenas. Essas políticas se constituem como Políticas de Ações
Afirmativas para a população negra, pois criam condições institucionais para que a sociedade
desenvolva ações de reparação, de reconhecimento e de valorização da populações
afrobrasileira. Estas políticas e ações estão articuladas com princípios de promoção dos
Direitos Humanos, de justiça social, de equidade em diversas áreas, mas principalmente na
cidadania, na saúde, na educação e na cultura.

Contextualização da Psicologia em termos das relações étnico-raciais e da população
afro-brasileira
Na especificidade da Psicologia como ciência e profissão, o início do século XXI
também foi marcado por avanços em relação à população afro-brasileira e às relações étnicoraciais. Um desses marcos foi a aprovação da Resolução CFP 018/2002 (CFP, 2002) pelo
Conselho Federal de Psicologia – CFP –, que estabelece normas de atuação para psicólogos
em relação ao preconceito e à discriminação racial. Mais adiante apresentarei uma reflexão
sobre as determinações específicas desta resolução. A aprovação deste documento pelo CFP
estimulou outras ações institucionais do Sistema Conselhos, entre elas, publicações
científicas, realização de eventos e, em alguns Conselhos Regionais de Psicologia – CRP –
como o da Bahia, foram fundados grupos de trabalho sobre relações étnico-raciais e combate
ao racismo.
Outro marco histórico fundamental foi a realização em 2010 do I Encontro Nacional
de Psicólogos/as Negros/as e Pesquisadores/as das Relações Raciais e Subjetividade –
PSINEP na Universidade de São Paulo. Participaram aproximadamente 200 pessoas de 14
estados do Brasil e dos países de Angola e EUA. Esse evento foi frutuoso. Além das
articulações políticas e científicas que estimulou, entre outras ações, o evento produziu A
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Carta de São Paulo, que contextualiza, estimula e orienta a reflexão e práxis sobre relações
étnico-raciais na Psicologia do Brasil. O PSINEP também encaminhou uma série de propostas
para o Sistema Conselhos, para a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia – ABEP,
para Academia / Universidade, para a própria organização do PSINEP e para a Saúde Pública.
Apresentarei algumas dessas orientações e encaminhamentos mais adiante (ANPSINEP,
2011). A partir desse evento, foi fundada a Articulação Nacional de Psicólogas/os Negras/os e
Pesquisadoras/es – ANPSINEP, composta por entidade de Psicologia e áreas afins.
Na mesma época do PSINEP iniciou-se um importante intercâmbio internacional com
o pesquisador e psicólogo afro-americano Wade Nobles, um dos fundadores da Psicologia
Africana nos EUA. Ele veio ao Brasil atendendo a um convite do Núcleo de Estudos AfroBrasileiros da Universidade Federal de São Carlos – NEAB/UFSCar. Entre as principais
atividades desenvolvidas por ele, estão: a palestra de abertura do PSINEP intitulada
Embranquecimento, Pertencimento Étnico-Racial e Identidade Fragmentada: contornos e
contextos da Psicologia afro-brasileira; a palestra de encerramento do Encontro Regional da
Associação Brasileira de Psicologia Social de São Paulo – ABRAPSO – intitulada Excelência
no ensino de Psicologia: contribuições do pensamento africano; e o Seminário de Pesquisa
no NEAB/UFSCar Excelência Acadêmica e Educativa: contribuições do pensamento de raiz
africana para a Educação e Psicologia. Eu participei juntamente com a Profa. Petronilha
Beatriz Gonçalves e Silva (NEAB-UFSCar) do processo de organização da vinda de Nobles e
esse contato foi fundamental para a articulação e realização do doutorado sanduíche que
alimentou esta pesquisa, constituindo assim outra ação dentro do processo de estabelecimento
do intercâmbio internacional.
Em agosto 2012, foi fomentado pelo Sindicato dos Psicólogos de São Paulo – SINPSI
o Coletivo Negro de Psicólogos. Este coletivo tem por objetivos conhecer a prática dos
profissionais negros e sua atuação, e conhecer a prática de psicólogos que trabalham com as
questões dos afrodescendentes e das relações étnico-raciais no universo da Psicologia. A
intenção deste Coletivo não é apenas refletir sobre a prática profissional, mas caminhar por
uma práxis colaborativa e positiva para a transformação social e política da realidade
brasileira sobre a temática étnico-racial com base nas políticas públicas.
Esse cenário dentro da especificidade da Psicologia aponta para aberturas
institucionais importantes no que se refere ao fomento do diálogo, da reflexão e da produção
de uma práxis e ciência em relação à população afro-brasileira e às relações étnico-raciais. A
realização de ações e eventos voltados para essa população marginalizada também pode trazer
construções sociais relevantes para a superação dos processos opressivos. Bem como a

65

organização de movimentos sociais da categoria tanto no Sistema Conselhos, como nos
sindicatos, em universidades e na sociedade civil denota que a articulação coletiva está
acontecendo e se fortalecendo ao longo da última década. Vale ressaltar que estas conquistas
foram fruto de décadas de luta do movimento negro e com apoio de aliados.
Considero que essas conquistas representam muito para a Psicologia enquanto ciência
e profissão, pois como já é bem sabido, é uma área de conhecimento que historicamente, no
Brasil e no mundo, contribuiu de forma substancial para a produção e reprodução dos
processos opressivos e racistas. Admitir esse débito, abrir o diálogo para reflexão, estimular e
criar condições para a produção de conhecimento e práxis de reparação, reconhecimento e
valorização da população afro-brasileira e educação das reações étnico-raciais, constituem
passos indispensáveis para a promoção dos Direitos Humanos, da justiça social, equidade.
Entretanto, ainda sim, há muito que ser feito. Essas iniciativas foram pontuais e situacionais e
muitos esforços precisam ser investidos para que estas conquistas atinjam de forma
consistente todos os níveis: local, regional, nacional e internacional.

Uma olhar mais detalhado sobre os avanços da Psicologia na temática étnico-racial no
Brasil
No sentido de refletir mais aprofundadamente sobre os avanços conquistados na
Psicologia brasileira, analisarei os alcances e as limitações de alguns frutos desse processo
histórico com vistas a identificar necessidades, caminhos e ações para a consolidação do fazer
em Psicologia. Inicio esta reflexão a partir da Resolução CFP 018/2002 (CFP, 2002). Depois
destaco os encaminhamentos produzidos pelo PSINEP e como eles podem estar relacionados
com a produção de uma Psicologia negra/africana no contexto da relações étnico-raciais
brasileiras.
A Resolução CFP 018/2002 (CFP, 2002) institui seis normas para psicólogos:
promoverão a reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo; não exercerão
ação que favoreça a discriminação ou preconceito de raça ou etnia; não serão convenientes e
nem se omitirão perante o crime de racismo; não utilizarão de instrumentos ou técnicas
psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, esterótipos ou
discriminação racial; não colaborarão com eventos ou serviços que sejam de natureza
discriminatória ou contribuam para o desenvolvimento de culturas institucionais
discriminatórias; não pronunciarão e nem participarão de pronunciamentos públicos nos
meios de comunicação de massa de modo a reforçar o preconceito racial.
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Mais uma vez, destaco a importância histórica do surgimento de uma Resolução como
esta dentro do órgão que regulamente a profissão de Psicologia no Brasil. Entretanto, esta área
tem uma história marcante e um papel fundamental na produção e reprodução da opressão
racial que impactam a referida resolução.
Quero chamar a atenção para o fato de que a Resolução é composta por normas de
conduta para psicólogos em relação a situações de preconceito e discriminação racial. Não
obstante, se olharmos cuidadosamente as seis normas propostas, apenas a primeira norma é
propositiva, afirmando a necessidade de promover a reflexão sobre a problemática em
questão. As cinco demais normas são negativas, ou seja, apontam condutas que psicólogos
NÃO devem fazer.
Não desmereço o valor de nenhuma dessas normas, pelo contrário, houve e ainda há a
necessidade histórica de proibir que psicólogos atuem de determinada forma preconceituosa e
discriminatória. Isto é um fato infeliz, porém real. O que pretendo salientar com esta crítica é
a quase inexistência de normas propositivas em relação à problemática em questão. Mais
ainda, defendo a ideia de que é imprescindível proibir tais condutas desumanas, mas isto é
insuficiente para a superação do problema social. Se o CFP e os profissionais da categoria
quiserem realmente se comprometer socialmente com transformação social, a promoção dos
Direitos Humanos, da justiça e da equidade, terão que assumir o desafio e ousar propor
produção de conhecimento e ações historicamente inovadoras e criativas para a sociedade
como um todo e para a população afro-brasileira em particular.
Esta afirmativa se torna ainda mais crítica com relação ao 4º. Artigo da Resolução
CFP 018/2002 (CFP, 2002) que proibe a utilização de instrumentos ou técnicas psicológicas
para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, esterótipos ou discriminação racial. Os
instrumentos tradicionais de avaliação psicológica também foram produzidos no contexto
sócio-histórico da Psicologia tradicional e com bases culturais bem determinadas, euroamericanas. Portanto, conforme apontam Nobles (2009), Akbar (2004) e Hilliard (1999),
muitas vezes esses instrumentos são insuficientes ou mal avaliam a Psicologia de povos de
raiz africana, pois as bases culturais que regem o comportamento de afrodescendentes não
correpondem aos itens avaliados nos testes de inteligência, por exemplo.
Os teste de inteligência utilizam parametros de avaliação com base visual-motora que
são característicos dos padrões culturais europeus. No entanto, culturas de raiz africana,
tradicionalmente, possuem padrões culturais auditivos-motores, que não são abordados nos
teste de inteligência tradicionais da Psicologia. Portanto, quando crianças de origem africana
são avaliadas por esses teste, seus desempenhos tendem a ser inferiores aos das crianças de
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origem européia. Esta é uma das razões que levaram pesquisadores brancos euro-americanos a
afimarem que crianças afrodescendentes têm coeficiente de inteligencia inferiores em relação
à crianças brancas (Akbar, 2004). Tal processo fortalece a ideologia da supremacia racial
branca e dá margem para a criação, manutenção e reforço de preconceitos, estigmas,
esterótipos ou discriminação racial em relação à população afrodescendente.
O que pretendo evidenciar com esta análise é que a problemática étnico-racial é
profunda e envolve bases históricas, sociais, políticas, culturais e científicas. O
empreendimento da Psicologia com compromisso social tem que ir além da proibição de
determinadas formas de atuação e ousar institucionalmente refletir, produzir conhecimentos e
práxis criativas e inovadoras com outras bases históricas, culturais, políticas, sociais e
epistemológicas. Ainda há muito o que avançar em termos institucionais e movimentos
sociais neste campo da Psicologia.
Nesse sentido, as propostas geradas no I PSINEP apontam caminhos para o avanço da
Psicologia junto a população afro-brasileira e para a educação das relações étnico-raciais. No
que se refere ao Sistema Conselhos destaco: mapeamento das experiências do Sistema
Conselhos no campo das relações raciais; construção de estratégias para a criação de grupos
de trabalho sobre relações raciais nos regionais; diálogo com os profissionais da Psicologia –
atuantes na área de Educação – para um maior comprometimento com a aplicação da Lei
10.639 (e posterior, 11645); promoção de grupo de estudos, seminários itinerantes, bem como
a transversalização da temática para o interior de todas as comissões existentes; inclusão do
tema do racismo no Obsevatório sobre a Violência; sensibilização da categoria para
compreensão do sofrimento psíquico produzido pelo racismo e a necessidade de construção
de estratégias para trabalhar com o coletivo; divulgação da Resolução CFP 018/2002;
encaminhamento ao CONPSI (Congresso Norte e Nordeste de Psicologia) da reflexão sobre
questão da educação ambiental do ponto de vista racial negro e indígena (ANPSINEP, 2011).
As propostas direcionadas à ABEP foram: divulgação das diretrizes curiculares para
educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e
africana; desenvolvimento de ações para a inclusão da temática étnico-racial na formação em
Psicologia; organização de debates com os profissionais que trabalham dentro das
universiadades para atuarem como difusores da discussão sobre a questão racial; inclusão, nos
estudos de Psicologia, do estudo de subjetividade racial; proposição de currículo mínimo de
graduação que aborde a questão racial (ANPSINEP, 2011).
As propostas para a Academia / Universidade foram: Ações/projetos para
desenvolvimento e produção teórica sobre relações raciais e construção de estratégias para
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integração entre teoria e prática; inclusão no currículo da graduação, como disciplina
obrigatória, da temática das relações raciais; desenvolvimento de tecnologias de atenção ao
sofrimento das pessoas produzido pelo racismo. Estas são as proposta que eu queria explicitar
e que casam com posturas propositivas para a transformação social da Psicologia como
ciência e profisão. Não apresentarei as propostas para a comissão organizadora do PSINEP e
para a Saúde Pública, mas podem ser encontradas no documento completo online
(ANPSINEP, 2011).
Saliento que essas propostas foram construídas coletivamente num encontro nacional
de psicólogos e pesquisadores negros e não-negros, portanto, representam a vontade de
centenas de pessoas. Mais ainda, pessoas que estão refletindo e trabalhando no sentido de
implementar essas propostas há muitos anos ou décadas, ou seja, é um movimento enraizado
numa práxis que já está em desenvolvimento e está se fortalecendo ao longo da última década.
O contexto nacional de políticas públicas de ações afirmativas, a organização e
desenvolvimento do ambito científico e acadêmico junto à ABPN e à ANPSINEP, bem como
a abertura intitucional e fomento desta reflexão e práxis junto ao Sistema Conselhos de
Psicologia constituem um cenário nunca antes vivênciado no Brasil e fortemente propício
para avanços intelectuais e profissionais progressistas junto à educação das relações étnicoraciais e à população afro-brasileira.
A presente pesquisa visa trazer uma colaboração qualitativa no âmbito científico para
este processos histórico e de lutas sociais, a saber, contribuições do pensamento de raiz
africana em Psicologia. Apresento agora os desdobramentos que este pensamento teve na
história de desenvolvimento da Psicologia negra nos EUA e uma reflexão crítica sobre as
limitações e o potencial desse conhecimento frente à realidade brasileira.

Desdobramentos da Psicologia Negra no EUA e no Brasil – limitações, diálogos e
desafios
A Psicologia negra, diferentemente da Psicologia produzida sobre negros com base na
ideologia da supremacia racial branca, é uma área de conhecimento que busca estruturar e
implantar novas definições, modelos conceituais, teorias, comportamentos normativos e “tudo
o que deve vir do coração da experiência negra (Karenga, 1986, p. 324).” Este processo
histórico foi alimentado pelos movimentos negros dos anos 60 nos Estados Unidos que
incentivavam a criação de organizações independentes de afrodescendentes. Em decorrência
disso, “em 1968, a Association of Black Psychologists (ABP) foi fundada em meio a críticas à

69

American Psychological Association (APA) por sua visão, sua consciência limitadas e seu
suporte inconsciente ao racismo característico da sociedade estadunidense (Karenga, 1986, p.
323).”
Em sua análise histórica sobre a Psicologia negra, Karenga (1986) identifica três formas
ou posturas de produzir conhecimento no que se refere à população afrodescendente, são eles:
a escola tradicional, a escola reformista e a escola radical. O autor destaca que o termo
reformista não é utilizado com sentido pejorativo, mas como reconhecimento de uma postura
de transição entre a escola tradicional e a escola radical. A escola reformista não só cria
condições para o surgimento da escola radical, como, também, lida com as preocupações da
vertente radical.
Postura similiar é apresentada por Akbar (2004, p.56) ao analisar o desenvolvimento
conceitual que tem ocorrido, particularmente, entre os psicólogos afro-americanos. Ele
identifica têm perspectivas conceituais: a euro-americana, a negra, e a africana. Ele destaca
que estas três orientações “têm características que definem suas metodologias, e implicam
definições de estrutura e ontologia que emergem destas persepctivas.”
A escola tradicional ou euro-americana é caracterizada por: uma postura reativa em
relação ao racismo; com a preocupação voltada para a mudança do comportamento dos
brancos racistas; uma falta de interesse em desenvolver uma Psicologia negra e seu continuo
suporte ao modelo eurocêntrico com mudanças pouco significativas; por fim, um começo
excessivamente crítico, mas sem oferecer correções substanciais. Entre seus principais
representates estão: Kenneth Clark, William Grier e Price Cobbs, e Alvin Poussant (Karenga,
1986).
A escola reformista ou negra representa “um período de evolução histórica, bem como
uma postura corrente. Ela mantém algumas das preocupações sobre as atitudes e
comportamentos brancos, mas foca-se mais em mudanças na política pública do que em
simplesmente atitudes individuais (Karenga, 1986, p. 325)”. Para Akbar (2004), esta escola
traz uma evolução importante no pensamento em Psicologia, pois passa a encarar os
problemas oriundos da opressão racial como coletivos ou sociais. Desta maneira, começa a
superar as explicações individualizantes e psicologizantes. Além disso, esta escola começa a
advogar a favor de uma psicologia afrocentrada, mas ainda combina-a com foco tradicional
europeu no apelo por mudança que beneficiaria ostensivamente negros e brancos e deste
modo a sociedade estadunidense. Entre os psicólogos de destaque estão: Charles Thomas,
Joseph White e William Cross (Karenga, 1986).
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A escola radical ou africana é identificada como tal por buscar a raiz filosófica e cultural
no continente mãe como paradigma científico em Psicologia. Caracteriza-se por nenhum
apelo por brancos7, ao invés disso, direciona sua atenção para povo afrodescendente nos
termos de sua análise, tratamento e transformação da realidade. Mais ainda, estes psicólogos
insistem em e estão desenvolvendo uma Psicologia que tem suas raízes na visão de mundo
africana cuja axiologia muitas vezes é opositiva e oposta à visão de mundo européia. “Os
membros desta escola são teóricos e praticantes socialmente conscientes que advogam
participação autoconsciente de psicólogos negros e povo negro na transformação da realidade
social por meio da luta política e cultural. Isto, é claro, está na tradição Fanoniana que
influenciou muitos deles (Karenga, 1986, p. 325).” Alguns de seus representantes de destaque
são: Na´im Akbar, Joseph Baldwin, Wade Nobles, Frances Cress Welsing, Amos Wilson e
Bobby Wright.
Ousarei construir um paralelo entre a produção científica da Psicologia negra
estadunidense e a brasileira, reguardando as devidas proporções de tempo e contextos sóciohistóricos diferentes. Conforme já foi mencionado, os estudos negros em Psicologia
começaram a ser consistentemente produzidos a partir da década de 1960 nos EUA; enquanto
que no Brasil, esse processo iniciou-se com mais consistência a partir dos anos 2000, salvo
raras exceções como os trabalhos de Neuza Santos Souza, Maria Aparecida Bento e Instituto
AMMA. Há um hiato de 40 anos entre as duas realidades acadêmicas. Não aprofundarei nas
razões sócio-históricas que permitiriam entender esta diferença, mas elas existem.
O que eu gostaria de ressaltar é que se analisarmos a produção brasileira em Psicologia
sobre a referida temática, com o olhar calibrado aos moldes da análise de Akbar (2004),
provavelmente chegaremos à conclusão de que raros foram os trabalhos produzidos na
perspectiva tradicional ou euro-americana. O estudo de Raimundo Nina Rodrigues, Africanos
no Brasil, pode ser um exemplo desta escola no país. Acredito que a ausência de estudos com
esta perspectiva não tem outra razão, senão o completo descaso pela academia branca
brasileira em relação à população afro-brasileira marginalizada e cujo acesso às universidades
no Brasil foi dificultado historicamente.
Considero que a maior parte de nossas produções em Psicologia sobre a população afrobrasileira se enquadrariam na perspectiva da escola reformista ou negra. Apesar das inúmeras
diferenças sócio-históricas entre as realidades estadunidense e brasileira, os princípios e
posturas de pesquisa parecem ser semelhantes em ambas localidades. Apresentarei algumas
7

Este ponto será analisado no próximo capítulo, quando apresentarei a perspectiva africana na pesquisa
científica relacionando-a com a proposta de estudo da capoeira angola.
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das características que justificam essa afirmação: o racialismo como orientação, a experiência
coletiva da opressão definidora da noção de pessoa e personalidade, a noção de tempo com
base na dor da experiência de opressão, e a sobrevivência e adaptação à sociedade opressiva
racial como meta humana.
Segundo Akbar (2004, p. 65), esta escola é caracterizada por utilizar a posição axiológica
do racialismo. Nessas circunstâncias, “a condição da opressão branca de negros é aceita como
dada e o valor essencial da Psicologia negra é o domínio sobre a opressão e o opressor.”
Logo, a personalidade negra seria um subproduto acumulativo da opressão continuada e a
única abordagem significativa no estudo da pessoa negra seria o da perspectiva da opressão e
nos termos da experiência negra junto a brancos na sociedade baseada na ideologia da
supremacia racial branca.
Nesse sentido o conceito de pessoa ou self não seria baseado no ego ou comportamento
individual, mas na experiência coletiva da opressão racial. De acordo com Akbar (2004,
p.68), “o que deve ser estudado para entender a experiência humana é a experiência
compartilhada da opressão ou o fenômeno compartilhado de ser um opressor. O grau em que
a pessoa está consciente da opressão compartilhada é assumido como a medida da sua
„consciência negra‟.” Nesta abordagem, a personalidade começa a ser vista como um
fenômeno coletivo e esta é uma das grandes contribuições da Psicologia negra.
Conforme Akbar (2004, p. 71), a orientação do tempo, que determina quais eventos são
significativos, é focada no passado recente da experiência afro-americana (coloniazação) e
nas presentes condições da opressão e sua manifestação multifatorial. “O pressuposto é de
que, para compreender comportamentos atuais, a pessoa só precisa entender a história do
racismo e estar consciente da expressão contemporânea da opressão. Na realidade o tempo é
contado pela dor da opressão.” As metas humanas, que determinam a efetividade do ser
humano e as definições de saúde e doença mental, são circunscritas na ideia de sobrevivência
e adaptação da familia em meio à opressão racial.
Em resumo, a escola de Psicologia negra analisada por Akbar (2004) caracteriza-se por
uma postura

reativa em relação à experiência coletiva da opressão racial oriunda do

holocausto africano ou escravização colonial. A posição intermediária entre a escola
tradicional e a radical é marcada pelo avanço político e cultural no entendimento da
experiência comunal da opressão racial e busca coletiva pela sobrevivência. Entretanto, ainda
utiliza bases de pesquisa euro-americanas e comparações com ser branco, que caracterizam a
primeira escola. Essas características estão presentes na maioria dos estudos em Psicologia
sobre a população afrodescendente no Brasil. Por exemplo, em trabalhos amplamente
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conhecidos como: Psicologia Social do Racismo (Bento & Carone, 2002), Efeitos
Psicosociais do Racismo (AMMA, 2008), Significações do Corpo Negro (Nogueira, 1998),
Tornar-se negro (Souza, 1983).
Este paralelo traçado entre as produções estadunidenses e as brasileiras não tem nenhuma
pretensão de qualificar ou desqualificar uma ou outra realidade. O objetivo é simplesmente
aproveitar a experiência intelectual estadunidense, que por questões sócio-históricas teve a
oportunidade de se desenvolver há mais de 50 anos, e situar a produção brasileira de pouco
mais de uma década numa perspepctiva mais global, ou melhor dizendo, diaspórica. Este é um
esforço para identificar elementos que possam fomentar diálogos, reflexões e intercâmbios
diaspóricos, ou seja, um intercâmbio internacional dentro da própria comunidade africana ou
afrodescendente no mundo. Portanto, representa uma postura que assume a existência de
comunalidades culturais e experienciais entre africanos do continente e da diáspora, mas que
estão inseridos em contextos sócio-históricos diferentes que refletem-se tanto nas
comunidades como nas suas produções.
Outro ponto que gostaria de destacar é que, apesar de a produção de conhecimento em
Psicologia sobre a população afro-brasileira ser relativamente recente, seu pontencial de
crescimento, fortalecimento, consolidação é enorme. Esta afirmação está baseada no cenário
social, histórico, político e cultural brasileiro descrito anteriormente. A abertura institucional
do Sistema Conselhos para a temática étnico-racial, somada à organização social dos
psicólogos afro-brasileiros e aliados, ao ingresso de afrodescendentes nas universidades
garantidos pela Lei de Cotas, e à imensa riqueza cultural de raiz africana, configuram um
cenário promissor ao desenvolvimento da Psicologia.
Saliento e defendo que um ponto fundamental de diferença entre os EUA e o Brasil
reside na imensa diversidade da cultura afro-brasileira em comparação com a cultura afroamericana. A cultura afro-americana, que apesar de muito forte e se espalhar globalmente, é
composta por um número reduzido de manifestações culturais que podem ser circunscritas nas
heranças musicais oriundas do Blues, Jazz e Rock and Roll, nas Igrejas Negras, algumas
Religiões Afro, e na intelectualidade acadêmica e política. Distintamente, a cultura afrobrasileira, que também é forte e tem se espalhado globalmente, é composta por centenas de
manifestações diferentes em todo o Brasil: capoeira, maracatu, candomblé, umbanda, samba,
côco, bumba meu boi, jongo, congada, etc. E mais, estas diferentes manifestações possuem
“sotaques” de acordo com cada região do país, como o samba duro do recôncavo, o samba
enredo do Rio de Janeiro, o samba de bumbo do interior paulista, etc. O contexto histórico e
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cultural afro-brasileiro, portanto, segundo esta perspectiva, constitui-se como uma potência
enquanto campo de pesquisa em Psicologia de proporções, ainda, incomensuráveis.
Este potencial da tradição cultural afro-brasileira já começa a aparecer nas pesquisas em
Psicologia. A maioria destas ainda estão em processo de produção, mas alguns resultados
poderão ser apreciados no livro que será lançado em breve pelo Centro de Estudos das
Relações do Trabalho e Desigualdades – CEERT, intitulado Identidade, Branquitude e
Negritude: contribuições para a Psicologia Social no Brasil. Destaco também as pesquisas de
mestrado ainda em curso de Veridiana Machado e Roberta Maria Federico que analisam as
práticas de raiz africana no Candomblé dentro de uma perspectiva africana de pesquisa em
Psicologia. Acredito e defendo que o potencial da tradição cultural afro-brasileira constitui-se
um campo de pesquisa promissor que deve ser estimulado e consolidado dentro da Psicologia.
Em virtude disso, a produção de conhecimento nesta área começa a caminhada rumo à
perspectiva da escola radical ou africana dentro da análise de Akbar (2004) ou ruma à
produção da ciência histórico-humanista quilombista em Psicologia conforme nos orienta
Abdias do Nascimento (2009).
O presente trabalho busca aprofundar, analisar e utilizar a vertente radical da Psicologia
negra, denominada das seguintes formas: Psicologia dos africanos/africana/afro-centrada
(Carroll, 2010). Estas diversas denominações dizem respeito às linhagens de estudo
em/com/para África e diáspora africana no mundo, não correspondem a diferenças
substanciais em termos de pressupostos filosóficos, pelo contrátio, são complementares. A
seguir, apresentarei fundamentos filosóficos, axiológicos, conceito e metodologia da
Psicologia africana e a proposta de estudo da capoeira Angola nestas perspectiva.
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BASES FILOSÓFICAS E EPISTEMOLÓGICAS DA PSICOLOGIA AFRICANA
Pesquisar na fonte de origem é devolver ao povo em forma de “arte”.
Solano Trindade

O cosmos africano é como uma teia de aranha: o seu menor elemento
não pode ser tocado sem fazer com que ela toda vibre. Pierre Erny
(1973)

Um lugar determinado historicamente
Trabalhar com a perspectiva africana de ciência envolve compreender a que, exatamente,
se refere o termo “africana” neste contexto. Ele se refere ao que Solano Trindade apontou: ir
pesquisar na fonte de origem e tomar a perspectiva africana, a sua concepção de cosmos,
como base e fundamento para a produção de libertação. Para tanto, é importante ter
consciência em relação ao lugar histórico e político particular dos estudos africanos dentro da
esfera global e que apesar desta particularidade histórica suas proposições são de caracter
universal. Estes entendimentos justificam a utilização desse paradigma científico tanto no
continente mãe como na diáspora africana nas Américas e no Brasil, o país com maior
número de afrodescendentes no mundo.
Estes argumentos buscam desconstruir a ideia produzida históricamente de que a África é
tão diversa que inviabiliza o seu estudo sistemático e profundo; e apresentar razões que
esclarecem as ligações umbilicais entre a civilização kemética (ou Egito Antigo), a África
Negra e sua diáspora nas Américas pós-colonização (Nobles, 2006; Diop, 1991). Esta
explicação está fundada em referências téoricas, conversas com pesquisadores afroamericanos e afro-brasileiros, bem como na participação em dois eventos internacionais, II
Nile Valley Conference – from the Nile to the Niger to the Mississippi, realizada em 2011, e a
36th National Council for Black Studies Conference, realizada em 2012. Ambos os eventos
ocorreram em Atlanta-EUA no período de vigência da minha bolsa sanduíche.
Historicamente, a África foi amplamente estudada por pesquisadores europeus brancos
após o inicio da colonização, chamados de africanistas (Diop, 1991). Estas investigações
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foram produzidas a partir de orientações baseadas na ideologia da supremacia racial branca e
forjou razões para justificar a inferioridade física e cultural africana com vistas a defender os
procedimentos coloniais e escravagistas. Esses investigadores estrangeiros dirigiram seus
olhares imperialistas à Africa negra e sustentaram a ideia de que havia uma tal diversidade de
povos, línguas, costumes e religiões, que inviabilizava estudos sistemáticos que
incorporassem todas elas. Tais cientistas deram uma ênfase exagerada às diferenças culturais
entre esses povos, caracterizando a versão acadêmica ou científica da estratégia imperialista
de “dividir e dominar” (Nobles, 2006).
Este argumento caracateriza uma das dimensões da dominação ou colonização científica
empreendida por europeus e, infelizmente, ainda é amplamente aceito e utilizado no meio
científico global, inclusive no Brasil. A boa notícia é que estas ideias colonialistas vêm sendo
combatidas e corrigidas por pesquisadores africanos e afrodescendentes de diversos países.
Este movimento ganha força especialmente após os trabalhos de Cheik Anta Diop, conforme
apresentado no capítulo “Enegrecer, Africanizar, Aquilombar”. Segundo Nobles (2006, p.6
Tradução da autora), “estes acadêmicos sustentam que as diferenças „tribais‟ em África foram
menores se comparadas com a qualidade das ligações de suas comunalidades 8. O autor
[Nobles] sugere que, o que sustentava esta comunalidade regional era um conjunto de crenças
orientadoras – um ethos”. Uma das justificativas para esta afirmação é o conhecimento de que
existiam, na antiguidade do continente mãe, quatro troncos linguístico-culturais: o Afroasiático, o Nilo-subsaariano, o Niger-congo e o Khoisan. Conforme pode ser apreciado na
Figura1.

8

Assim como muitas palavras que se referem a coisas africanas, o uso da palavra “tribo” tem muitas conotações.
Muitas destas definições criadas caracterizavam uma tribo de forma completamente estranhas ou arbitrárias aos
seus próprios membros. Os colonizadores mudaram as definições que os próprios povos africanos tinham sobre
si mesmos. Entretanto, a África pode ser considerada uma entidade cultural mesmo como toda a sua diversidade.
Nobles (2006) assume que há temas culturais unificadores que caracterizam a vida tribal em África.
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Figura 1 - regiões linguísticas culturais pré-coloniais.

De cada um destes troncos linguísticos surgiram inúmeros povos e línguas, que, apesar da
aparente diversidade, possuem em seu sistema cosmológico um conjunto de premissas,
valores e crenças comuns. Isto significa que os povo que compõem cada uma destas grandes
regiões compartilham determinados pressupostos filosóficos e culturais9. Esse mesmo
fenômeno acontece na América do Sul com o tronco linguístico-cultural Tupi, que deu origem
a diversas línguas, culturas e etnias indígenas no continente americano. Portanto, há uma
diversidade de povos e etnias indígenas na América do Sul que compartilham princípios
filosóficos e culturais Tupi (Ribeiro, 2000).
A segunda razão, que fortalece a tese das fortes ligações comunais entre os diversos povos
africanos, reside no fato da existência de registros referente à migração da civilização
kemética do Vale do Nilo para outras regiões daquele continente devido a uma série de fatores
climáticos, políticos e geográficos. Pesquisadores como Cheik Anta Diop, o filósofo keniano
9

Este mapa e toda a análise feita sobre os troncos linguísticos culturais africanos foram compartilhados pelo
Prof. Dr. Wade Nobles na ocasião de sua vinda ao Brasil em 2010 como pesquisador visitante do Núcleo de
Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos (NEAB-UFSCar). Na oportunidade, Nobles
ministrou um Seminário intitulado - Excelência Acadêmica e Educativa: Contribuições do pensamento de raiz
africana para Educação e Psicologia.
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John S. Mbiti, o médico afro-americano Charles S. Finch III, o psico-pedagogo maliense
Hassime O´Maiga, o historiador afro-americano Leronard Jeffries, entre outros,
desenvolveram e ainda desenvolvem investigações que apontam o intercâmbio prolongado e
consistente entre a região leste e oeste do continente no período pré-colonial. Durante a II Nile
Valley Conference alguns destes pesquisadores apresentaram em diferentes simpósios os
registros culturais desses intercâmbios de conhecimentos em diferentes etnias.
Finch III mostrou que a avançada ciência astronômica da etnia Dogon tem base kemética.
Jeffries apresentou evidências linguísticas de grafia e semântica semelhantes entre a língua
Songhoy e a Kemética, evidenciando o intercâmbio de longo prazo. Maiga reforçou esta tese
quando descreveu a importância da cidade de Timbuktu às margens do Rio Níger no Mali,
sede de intenso comércio de sal e ouro com o Oriente Médio e o Norte da África. Nesta
mesma região, em 988, foi fundada a Universidade de Sankoré, que no apogeu do Império
Songhoy, por volta 1500, se tornou um grande centro de estudos onde 50 000 sábios
muçulmanos ajudaram a espalhar o Islão através da África Ocidental. Ela ainda funciona,
embora com um número mais reduzido, cerca de 15 000 estudantes.
É importante notar no mapa da Figura 1 que os africanos trazidos à força para as Américas
no período colonial eram todos da grande região linguístico cultural Niger-congo. Isto
significa que os povos que compuseram a diáspora africana americana durante a colonização
trouxeram consigo um conjunto de crenças e conhecimentos oriundos desse tronco desde
Kemet (Egito Antigo). A tese de Diop afirma uma ligação comunal que migrou da civilização
kemética para a África Negra e depois forçadamente para a diáspora americana no período
colonial. Esta tese foi a base da II Nile Valley Conference - from the Nile to the Niger to the
Mississippi. O Rio Nilo representando Kemet, o Rio Niger representando a região oeste
daquele continente e o Rio Mississippi representando a diáspora. O entendimento de que estas
comunalidades são compartilhadas pelo continente mãe e pela diáspora americana dá base e
fundamento para a proposição e produção de conhecimentos científicos que podem ser
relevantes e coerentes para ambas as regiões africanas em questão.
Esta é a determinação filosófica e cultural para a utilização do termo “africana” dentro dos
Estudos Africanos em Psicologia. Somado a estas dimensões, há ainda a determinação
histórica e política que demarca a particularidade do lugar original destes estudos enquanto
resistência a processos coloniais, que historicamente desqualificaram, negaram e silenciaram
tudo o que se referia à África.
Conforme já foi mencionado, os estudos africanos fazem parte de um conjunto de
conhecimentos que foi historicamente particularizado por ataques e desqualificações racistas,
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por isso a necessidade de afirmá-los etnicamente. Entretanto, caracterizam-se por princípios e
proposições filosóficas, culturais, políticas, sociológicas universais; portanto, podem servir
para qualquer ser humano ou sociedade. Lembrando que o sentido da palavra universal neste
caso é em termos de potencial, e difere-se fundamentalmente do sentido empregado à palavra
universal pela ideologia da supremacia racial branca eurocentrista, na qual proposições
universais devem valer independente do contexto histórico e cultural.
É certo, que, assim como no continente os contextos geográficos, climáticos, sociais,
políticos, etc, geraram inúmeros povos e línguas, aqui, na diáspora, os diferentes contextos
sócio-históricos encontrados pelos povos africanos na época da colonização e escravidão
também influenciaram suas manifestações coletivas históricas. À guisa de exemplo, as
condições de vida nos Estados Unidos viabilizaram o surgimento das culturas do Blues, Jazz,
Hip Hop, Igrejas Negras e Intelectualidade política e acadêmica; enquanto que no Brasil
surgiram as culturas da capoeira, candomblé, jongo, congada, entre outras.
Nesse sentido, o que cientistas sociais diopianos vêm pontuando, é que pesquisas sobre
africanos e descentes devem levar em conta tanto as comunalidades que permanecem vivas no
continente e na diáspora, quanto as experiências sócio-históricas destes povos nos diferentes
contextos (Hounttondji, 2010; Nobles, 2006; Akbar, 2004; Hilliard III, 1999; Mbiti, 1970).
No campo da Psicologia, Nobles (2009, p.278) aponta:

a necessidade de uma disciplina afrocentrada que nos permita não apenas
compreender o significado e a experiência de ser africano, mas também conhecer a
utilidade e a realização da fé, da alegria e da beleza em ser, pertencer, e tornar-se
africano. Defini esse campo de psicologia negra como Sakhu Sheti. Ele exige que
respeitemos a particularidade das diferentes experiências históricas dos africanos em
diferentes épocas e lugares.

O que estes pesquisadores estão dizendo é que temos a real possibilidade de construir
uma ciência centrada na perspectiva african que sirva tanto para entendermos a realidade
sócio-histórica do continente africano como da diáspora nas Américas. Essa ligação é
garantida pelas comunalidades culturais, pela sobreviência da visão de mundo africana em
cada local. E mais, é esta mesma ligação que garante que uma Psicologia afrocentrada possa
ser desenvolvida no contexto sócio-histórico dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo, possa
servir como referencial teórico consistente para a produção de pesquisas sobre a realidade do
continente e de outras localidades das Américas, como é o caso do contexto brasileiro.
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As comunalidades culturais presentes lá e cá constituem um elo ancestral que nos
remete até o período das antigas civilizações do Vale do Nilo. É por esta razão que Nobles
(2009, p. 279) denomina este campo de Sakhu Sheti. Ele extraiu este termo do Medu Netcher
[A escrita de Deus], um texto da antiguidade egípcia que data por volta de 1.000a.c.. “sakhu
significa a compreensão, o iluminador, o olho, e a alma do ser, aquilo que inspira. E sheti quer
dizer entrar profundamente num assunto; estudar a fundo; pesquisar nos livros mágicos;
penetrar profundamente.” Desta maneira, o autor preocupado com os parâmetros de
pensamento, teoria e terapia em Psicologia negra/africana propõe que “um entendimento
completo e integral sobre o povo africano deveria ser governado por uma busca, estudo e
domínio profundo e penetrante dos processos de „iluminação‟ do espírito humano ou essência,
logo, o Sakhu Sheti (Nobles, 2006, p.xxv Tradução da autora).”
Acredito, fundamentada por estudos anteriores (Nogueira, 2008), que este paradigma
científico em Psicologia se constitui uma inovação na produção de conhecimento brasileira.
Ou seja, inexistem trabalhos produzidos em Psicologia no Brasil que adotem este referencial
filosófico cultural, exceto por duas pesquisas de mestrado em andamento desenvolvidas pelas
pesquisadoras Roberta Maria Federico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e por
Veridiana Machado da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. Eu assumi com o apoio
do meu orientador o desafio de produzir esta investigação sobre a prática da capoeira Angola
e sua influência na psicologia de seus praticantes fundamentada por este paradigma. Nesse
caminho, adotei a perspectiva africana das comunalidades oriunda da região Niger-Congo
desde a antiguidade kemética para orientar esta empreitada.
Este desafio é grande, tanto pelo processo de incorporar referências que fogem ao padrão
teórico-metodológico brasileiro, quanto pelo processo de adequação destas referências ao
contexto sócio-histórico do Brasil. O termo incorporação diz respeito ao movimento de
permitir que o meu corpo inteiro compreenda os significados teóricos deste paradigma, e que
isto não seja simplesmente resultado de uma reflexão mental. Me vali da experiência vivida
na capoeira Angola para incorporar e compreender as proposições da Psicologia africana. A
partir desse ponto de vista, afirmo que se eu não estivesse inserida em uma prática afrobrasileira tradicional dimensões desse conhecimento teriam escapado do meu entendimento.
Esta afirmação decorre da minha condição de mulher branca brasileira e processos sóciohistóricos que vivi anteriores a inserção na capoeira Angola. Este entendimento é importante
porque mesmo para uma certa parcela da população afro-brasileira que está a séculos sofrendo
desenraizamentos culturais seculares, ou seja, não estão diretamente envolvidos com as
práticas culturais tradicionais afro-brasileiras, o processo de incorporação e compreensão dos
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fundamentos africanos pode estar prejudicado. Ouso fazer esta reflexão com base no
fundamento filosófico africano de que o conhecimento válido é oriundo da experiencia vivida
(Nobles, 2006; Akbar, 2004)
No que se refere à adequação das referências teóricas africanas ao contexto brasileiro
também não é um processo simples. Apesar de as comunalidades culturais fundamentar as
ligações entre a diáspora africana e o continente, os contextos são diversos e impactam na
produção do conhecimento científico. A Psicologia africana que utilizo como referência
teórica foi desenvolvida nos Estados Unidos e traz um sotaque estadunidense em sua forma.
Parte do desafio é adequar este conhecimento ao contexto brasileiro.
Por uma série de questões históricas o contexto estadunidense é marcado por uma
segragação profunda. Os colonizadores europeus brancos nunca tiveram interesse de
“misturar” as populações e durante séculos adotaram medidas legais para manter a segregação
racial estrutural no país. Estas medidas só começam a se modificar a partir de 1965, com a
Luta Pelos Direitos Civís. A comunidade afro-americana pouco “se misturou” física e
culturalmente com os colonizadores europeus brancos e esse padrão continua até os dias de
hoje, apesar da “apologia” à liberdade naquele país. Os poucos exemplos de interculturalidade
que me foram relatados enquanto eu estava nos no Estados Unidos são caracterizados por uma
apropriação indébita ou um roubo cultural.
Joyce King, educadora afro-americana e minha orientadora naquele país, contou em sala
de aula um exemplo típico da apropriação inbébita. Este episódio é protagonizado por Elvis
Presley, um jovem branco amante da música clássica afro-americana, o Blues, na vigência da
Lei Jim Crow10 de segregação racial. Nessa época a população branca não ouvia e nem
comprava o Blues, porque era coisa de afro-americanos. Esta cultura ficavam resistrita aos
“guetos afro”. O jovem Elvis era ousado e frequentava as casas tracionais de Blues, onde
recebeu ensinamentos dos mestre e aprendeu esta cultural. Naquela época não havia televisão,
então para diferenciar a música de Elvis da música afro-americana tradicional, as emissoras
de rádio anunciavam o jovem Elvis que era estudante de uma determinada escola localizada
na área da população branca. Desta maneira a audiência identificava que Elvis Presley era
branco e sua múscia se tornou um sucesso internacional. Era uma sonoridade afro-americana
10

As leis de Jim Crow foram leis estaduais e locais decretadas nos estados sulistas e limítrofes nos Estados
Unidos da América, em vigor entre1876 e 1965, e que afetaram afro-americanos, asiáticos e outros grupos. A
"Época de Jim Crow" ou a "Era de Jim Crow" se refere ao tempo em que esta prática ocorria. As leis mais
importantes exigiam que as escolas públicas e a maioria dos locais públicos (incluindo trens e ônibus) tivessem
instalações separadas para brancos e negros. Estas Leis de Jim Crow eram distintas dos Black Codes (18001866), que restringiam as liberdades e direitos civis dos afro-americanos. A segregação escolar patrocinada pelo
Estado foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte em 1954 no caso Brown v. Board of Education. Todas
as outras leis de Jim Crow foram revogadas pelo Civil Rights Act de 1964.
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e contagiante, mas tocada por um branco. Muitos defendem a ideia de que ele foi um
divulgador da música afro-americana dos Estados Unidos e que isso poderia ser entendido
como um benefício para essa população. Entretanto, em nenhum momento os mestre de Blues
e a população afro-americana receberam alguma melhoria de vida em relação a esse processo,
caracterizando a apropriação cultural indébita.
Nestas circunstâncias sócio-históricas de segregação racial estrutural, o desenvolvimento
da Psicologia africana nos Estados Unidos ficou circunscrito à uma preocupação unicamente
com a população afro-americana e sua libertação, sem nenhum apelo por brancos, conforme
Karenga (1986). Aqui no Brasil a história foi e é muito diferente, tanto no que se refere ao
tipo de colonização portuguesa empreendida, quanto nas forma de escravização e de
expressão do racismo. Este ponto será retomado posteriomente, mas ressalto algumas
dimensões que justicam a adoção do paradigma africano no contexto brasileiro.
A maioria dos 3.600.000 de africanos que foram trazidos para nosso país, provinham da
África Central e do Senegâmbia, região oeste do continente. Etnólogos ligam a ancestralidade
afro-brasileira à Nigéria e à Angola atuais. Portanto, seus sistemas tradicionais, Ioruba e
Banto-Congo respectivamente, nos informariam as comunalidades africanas que migraram
forçadamente daquela região para o Brasil no período colonial (Nobles, 2009). Nesse sentido
ressalto que não estou utilizando pressupostos filosóficos e culturais estranhos à nossa
sociedade, pelo contrário, é um pressuposto que está presente na ancestralidade de grande
parte da população brasileira, pois os afro-brasileiros compõem mais da metade da população
desde o regime da Monarquia. O primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872 e 58% dos
residentes no país se declaravam “pardos ou pretos”, contra 38% que se diziam brancos. No
censo de 2010, os percentuais são de 50,7% e 47,7%, respectivamente (Jansen, 2013).
Portanto, o Brasil é bem afro-brasileiro e mantém inúmeras tradições vivas nos terreiros, nas
capoeiras, nos jongos, nas congadas, nos maracatus e uma infinidades de outras culturas
tradicionais. Essa e outras características do contexto brasileiro, relacionadas a como a elite
dominante lidou historicamente com essa população, com certeza, irão imprimir uma marca
ou um sotaque na produção da Psicologia africana. Este trabalho visa iniciar esta reflexão a
partir da prática da capoeira Angola.
Seguem agora uma apresentação geral de bases filosóficas africanas, conceitualização
desenvolvida na Psicologia africana e o paradigma científico africano em pesquisas afroamericanas.
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Breve Introdução à Filosofia Africana: Fundamentos para a Psicologia Africana
De acordo com Nobles (2006), a visão de mundo africana da região oeste do continente é
temperada por dois princípios orientadores gerais: 1) sobrevivência da tribo, e 2) unidade com
a natureza. Essas premissas gerais são basicamente concepções sobre a natureza das pessoas e
suas relações umas com as outras e com a natureza. A primeira noção refere-se à
sobrevivência do seu povo ou tribo. A segunda é a noção de que o povo faz parte do ritmo
natural da natureza, ou seja, as pessoas estão em unidade com a natureza. Estas noções
refletem-se e caracterizam de forma particular as relações entre religião e filosofia; a noção de
unidade; o conceito de tempo; o entendimento sobre a morte e a imortalidade; as relações de
parentesco ou unidade coletiva, conforme serão apresentados a seguir.
Ressalto que todas estas características são milenares e profundas, e se manifestam de
diferentes formas em cada um das etnias do oeste africano e nas diferentes práticas
diaspóricas nas Américas. Apresentarei cada um desses temas comuns com base no artigo de
Nobles African Philoshophy: Foundations for Black Psychology publicado em 1972 e no livro
de Mbiti African Religions and Philosophy publicado em 1970. Ambos os trabalhos foram e
ainda são referências que fundamentam o desenvolvimento da Psicologia Africana como
ciência.

Religião e Filosofia
Mbiti (1970) define Filosofia africana como o entendimento, a atitude mental, a lógica, e a
percepção por trás da maneira pela qual povos africanos pensavam, agem ou falavam em
diferentes situações de vida. O ponto central do modo de ser africano seria a “disposição
espiritual” ou a “consciência coletiva”, que se manifesta pela tradição oral. Portanto, para
compreender a existência é necessário analisar a religião, os provérbios, as tradições orais, a
ética e a moral. A religião era o fenômeno mais observável e permeava todos os aspectos da
vida africana. Segundo Nobles (2006), ela era, num sentido bem real, uma prática voltada
para o melhoramento da comunidade e não somente do indivíduo.
Curiosamente, muitas línguas africanas não tinham uma palavra específica para definir
religião tal como

conhecemos, porque o fenômino religioso era uma parte integral e

inseparáveis da existência humana. O termo religião foi um conceito introduzido na realidade
africana pelos colonizadores europeus. Isso não quer dizer que africanos não tinham uma
“religião”, pelo contrário, as práticas relacionadas a religiosidade e seus significados eram de
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tal forma integrados à vida cotidiana da comunidade que não era possível separar a
experiência vivida dos seu significados “religiosos” ou espirituais. Nobles nomeou de
spiriteness, termo que pode ser traduzido como espiritualidade ou “força vital”, a qualidade
que representa o modo de vida em que toda a experiência humana tem um significado
espiritual. Essa é uma das dimensões da norma orientadora de unidade com a natureza
(Nobles, 2009).
De acordo com a tradição oral que prevalecia na época, as crenças eram incorporadas à
vida cotidiana e os atos eram comunais, ou seja, significativos para todo o coletivo. Em outras
palavras, o que as pessoas faziam era motivado pelo que acreditavam, e o que elas
acreditavam brotava do que faziam e experimentavam. Segundo Nobles (2006), ação e crença
nas sociedades africanas ocidentais não eram separadas, elas pertenciam a um único todo.
Esta premissa filosófica caracteriza uma práxis comunitária africana, uma forma de ver e
viver o mundo que não dissocia a teoria da prática vivida em comunidade.
Outra premissa importante era a de que as crenças tradicionais contruídas na práxis
coletiva não faziam nenhuma distinção concreta entre o físico e o espiritual. A cosmologia do
povo Mende concebia componentes físicos e espirituais como unidos para fazer o ser humano.
Noções semelhantes foram identicada nas culturas Fon, Ashanti, Dogon, entre outras (Nobles,
2006; Mbiti, 1970).

De uma forma geral, existia a crença de que a existência humana era

conectada intimamente com a Terra e o universo, e continha uma significação espiritual. Os
Dogons, por exemplo, acreditavam que o ser humano era a semente do universo (Mbiti,
1970).
Estes significados sobre a existência humana e sua relação com a natureza
determinam, que:

A experiência plena da existência de uma pessoa era um fenômeno religioso
ontológico. O africano era um ser profundamente religioso, vivendo em um universo
religioso. Para ele, viver era ser envolvido em e ser parte de um drama religioso.
Como observado, religião tradicional africana era uma ontologia religiosa. Assim, a
ontologia era caracteristicamente muito antropocêntrica – tudo era visto em termos da
sua relação com o homem. (Nobles, 2006, p.9 Tradução da autora)

O ser humano é central na cosmologia africana encontrada nos povos da região oeste
do continente e por isto é antropocêntrica. A experiência humana é entendida como uma
práxis que só adquire sentido em comunidade, e seu significado tem conotação tanto físico
como espiritual, caracterizando uma ontologia religiosa.
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Noção de unidade
A noção de unidade era uma ontologia antropocêntrica. A unidade dos seres humanos
e da natureza era completa, de forma que nada podia quebrar ou destruir. Tudo no universo
era funcionalmente ligado. Mbiti (1970) utiliza a metáfora da teia de aranha para descrever
esta noção, pois os fios da teia são de tal forma interconectados que em qualquer um ponto
que alguém toque faz com que toda ela vibre, conforme a epígrafe descreve. Nobles (2006,
p.9 Tradução da autora) utiliza o exemplo dos Dogons para representar esta noção de unidade:

Para os Dogon, a ordem social era projetada no indivíduo. Uma célula indivisível que
por um lado é um microcosmo do todo, e por outro lado tem uma função circunscrita.
Uma pessoa era não só o produto das suas intuições, mas também era sua força
motriz. Sem, entretanto, qualquer poder especial em si mesmo, ela era a representante
do todo. O indivíduo influenciava a ordem cósmica, que ele também representava.
Como citado anteriormente, uma crença (Dogon) predominante era que a organização
(unidade) do sistema da Terra era reproduzida em cada indivíduo. Esta noção da
unidade de coisas era tão impregnada que os Mende, por exemplo, tinham
desenvolvido um senso de responsabilidade coletiva. Também impregnada nesta
noção de unidade é uma concepção particular de tempo.

Na cosmologia africana tudo era interconectado, o indivíduo, a comunidade, a
natureza e o universo. Eles compunham dimensões da existência humana. Havia um forte
sentido de buscar a harmonia nas relações entre os seres humanos e a natureza física e
espiritual. Está, também, embutida nessa premissa filosófica uma concepção sustentável de
ecologia.

Noção de tempo
A Filosofia africana preocupava-se com duas dimensões de tempo – o passado e o
presente. Este conceito de tempo ajudava a explicar o sistema geral de vida dos povos
africanos tradicionais (Nobles, 2006; Mbiti, 1970). O tempo em si mesmo era simplesmente a
composição de eventos passados. Ele era contado por fenômenos ocorridos. “Tempo real
consistia em eventos presentes ou passados e, porque o tempo essencialmente andava para
trás e não para frente, o africano tradicional pensava não em coisas futuras, mas
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principalmente no que já havia ocorrido” (Nobles, 2006, p. 10 Tradução da autora). Nobles
explica que:

Para que o tempo tivesse sentido, ou fosse real para o africano do ocidente, aquele
tinha que ser experienciado; e a forma pela qual uma pessoa experimentava o tempo
era parte pela vida do indivíduo e parte pela vida da tribo que abarcava muitas
gerações anteriores. Como o tempo era contado por fenômenos, em vez de calendários
numéricos, haviam o que seriam chamados calendários de fenômenos, em que os
eventos ou fenômenos que constituíam o tempo eram contados ou considerados em
sua relação entre eles quando ocorriam.

Portanto, a vida só adquiria sentido a partir da experiência vivida da pessoa e seus
significados individuais e comunitários, sendo a comunidade composta pelos membros
viventes e os que já morreram fisicamente, mas estão presentes em espírito. O que importa
são os acontecimentos ou os fenômenos experienciados no presente e no passado. Nesse
sentido, as plantações eram regidas pela contagem das estações do ano; o nome próprio da
pessoa era dado de acordo com as circunstâncias do seu nascimento; o desenvolvimento
humano era determinado por rituais. Aliás, os rituais tinha um papel fundamental nestas
sociedades, pois eles marcavam o tempo.
Além da característica do tempo vivido, outro aspecto importante era a noção de que o
tempo é cíclico e renovável. Segundo Nobles (2006, p.11, Tradução da autora):

A vida humana é parte do ritmo da natureza, e assim como os dias, meses, estações, e
anos não têm fim, há uma continuidade definitiva no ritmo de nascimento, puberdade,
iniciação, casamento, procriação, envelhecimento, morte, entrada na comunidade dos
que partiram (mortos vivos), e entrada na companhia dos espíritos. Vida é um ritmo
ontológico, e o anormal ou fora do comum é o que quebra a harmonia ontológica.

O processo cíclico e de renovação caracteriza o ritmo do tempo ou o ritmo da
natureza, um padrão que de tempos em tempos se refaz ou se renova, mas nunca se quebra. É
como se fosse a música da vida e ela nunca tivesse um fim. Muitos povos tradicionais, como
o Mende, acreditavam em renascimento ou reencarnação. O tempo poderia ser representado
por uma espiral crescente que a cada curva volta ao ponto inicial, mas com contornos
renovados.
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Morte e imortalidade
As noções africanas de morte e imortalidade relacionam-se com os significados da
vida em termos físicos e espirituais. De acordo com Nobles (2006, p.11, Tradução da autora):

Em muitas tribos africanas, uma pessoa não era considerada um ser humano completo
até passar pelo processo rítmico completo dos ritos de nascimento físico, cerimônia de
nomeação, puberdade, iniciação (às vezes, em forma de renascimento cerimonial), e
finalmente casamento e procriação.

Da mesma forma que a pessoa só era considerada completamente nascida ou
incorporada na comunidade depois de um processo rítmico de tempo marcado por rituais, a
morte era um processo de afastamento gradual. Após a morte física da pessoa iniciava-se o
processo rítmico sistemático pelo qual ela era gradualmente removida da dimensão presente
para a dimensão do passado. Mesmo assim, a pessoa ainda era considerada como parte da
comunidade na qualidade de morto vivo, ou seja, como vivendo num estado de imortalidade
pessoal. Nobles (2006, p. 12, Tradução da autora) explica que:

enquanto a pessoa era lembrada e reconhecida (pelo nome) pelos parentes e amigos
que a conheceram (lembrando sua personalidade, caráter, palavras e incidentes de sua
vida), ela continuava a existir no período Sasa [presente]. Quando, não obstante, a
última pessoa que a conheceu também morria, então a primeira morria no horizonte do
período Sasa e, de fato, tornava-se completamente morta. Não restava mais nenhum
laço familiar. Ela passava para o período Zamani [passado], no qual se tornava um
membro na companhia dos espíritos.

Mesmo após a morte física a pessoa continuava a viver na comunidade em espírito,
tanto nas lembranças das experiências vividas com a pessoa no tempo em que ela era viva,
quanto nas históricas contadas sobre os antepassados e em rituais de comunicação com a
dimensão do invisível. O estado de imortalidade pessoal ou a condição de morto vivo só se
modificava quando nenhuma pessoa da comunidade lembrasse mais da mesma, ela tornava-se
um ancestral na companhia de outros espíritos, considerado um estado de imortalidade
coletiva. Essa premissa filosófica da morte e imortalidade impactava a vida na comunidade
em diferentes sentidos, Nobles (2006, p.12 Tradução da autora) destaca um deles:
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Ser lembrado (reconhecido) e respeitado enquanto no estado de imortalidade pessoal
era importante para os africanos tradicionais, um fato que ajuda no entendimento do
significado religioso e a importância de casamento e procriação em sociedades da
África Oriental. Procriação era a forma mais segura de garantir que a pessoa não seria
cortada da imortalidade pessoal. Em uma espécie de maneira multiplicativa, poligamia
reforçava a garantia da pessoa.

Deve ser enfatizado que de acordo com a noção do tempo cíclico ou renovável, nada
termina ou nada tem fim. Nessa perspectiva, mesmo quando a pessoa passa do estado de
imortalidade pessoal para o de imortalidade coletiva, onde não pode mais ser reconhecida
pelo nome, ainda assim ela não deixa de existir. Deve ser enfatizado que a ontologia africana
era sem fim; portanto, a imortalidade coletiva enquanto destino do homem não deve ser
interpretado no sentido de significar o fim. Nada termina.

Parentesco: unidade coletiva
A premissa filosófica de parentesco conectava todo o sistema de vida pessoal na
região oeste do continente. Este sistema era baseado na crença básica de “sobrevivência da
tribo” e controlava todos os relacionamentos na comunidade. Estes relacionamentos incluiam
outros seres como os aminais, plantas e objetos inanimados. Na verdade o profundo senso de
parentesco unia a vida da tribo inteira. O sistema de parentesco estendia-se lateralmente
(horizontalmente) em todas as direções, bem como verticalmente. De forma que:

Cada membro da tribo estava relacionado não só aos antepassados tribais (os mortos
vivos e também os espíritos ancestrais), mas também a todos aqueles que ainda não
nasceram. Além disso, cada pessoa era irmão ou irmã, pai ou mãe, avó ou avô, primo
ou cunhado, tio ou tia, ou algum parente de todos os outros. (Nobles, 2006, p.13
Tradução da autora)

O conhecimento sobre a genealogia da tribo era extremamente importante e sagrado.
Havia um sentimento virtuoso de estender a linha genealógica da tribo, que estava ligado
também à valorização da memória dos que pertenciam à dimensão presente da comunidade e
os que já haviam entrado na dimensão do passado ou estado de imortalidade coletiva. Um
conceito que o povo Ashante compartilhou com os povos Akan era o de que os mortos, os
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vivos e os que ainda não nasceram na tribo eram todos membros de uma só familia (Nobles,
2006; Mbiti, 1970).
As relações de parentesco eram extremamente importantes e davam o significado
integral da vida na tribo. A existência pessoal era determinada no coletivo, de tal forma que a
pessoa não poderia existir sozinha (Mbiti, 1970). De acordo com Nobles (2006), o indivíduo
não existia a não ser se fosse incorporado ou comunal. Ele era simplesmente uma parte
integral da unidade coletiva. Os africanos acreditavam que a comunidade (tribo) fazia, criava,
ou produzia o indivíduo; assim, a existência da comunidade não dependia do ingresso
individual. Sobonfú Some, africana de Burquina Faso, apresenta semelhante descrição da
relação do indivíduo com a comunidade dentro da sua etnia Dagara (2007, p. 35):

A comunidade é o espírito, a luz-guia da tribo; é onde as pessoas se reúnem para
realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para
cuidar umas das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja
ouvido e consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo, de forma apropriada.
Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem um
espaço para contribuir. A comunidade é uma base na qual as pessoas vão compartilhar
seus dons e recebem as dádivas dos outros.

Ao contrário da cultura ocidental colonial-moderna, a ideia de individualismo não fazia
sentido naquele contexto, e, numa certa perspectiva, nem havia espaço para que esta postura
se desenvolvesse. As relações comunais determinavam a existência e a consciência pessoal. A
maioria dos rituais de iniciação era desenhada para instalar um sentimento de
responsabilidade corporativa e destino coletivo. As experiências eram tão interconectadas que
“quando um membro da comunidade sofria, toda a comunidade sofria; quando um membro da
tribo se alegrava, todos seus parentes – vivos, mortos e ainda não nascidos – se alegravam
com ele”. O próprio sentido de saúde e doença era determinado pela comunalidade
experiencial da tribo. “Quaisquer experiências e circunstâncias que aconteciam ao indivíduo,
aconteciam para o corpo associado, à tribo, e qualquer coisa que acontecia à tribo, acontecia
ao individual” (Nobles, 2006, p.14 Tradução da autora).
A comunalidade experiencial é defina como o compartilhar de uma experiência particular
por um grupo de pessoas. Conforme Nobles (2006, p.15, Tradução da autora):

Em última instância ela ajuda a determinar como um povo será, e, simultaneamente, qual o
ethos ou conjunto de crenças orientadoras que um povo irá seguir. Estas crenças orientadoras,
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por sua vez, regulam a criação e a adoção de valores e costumes, os quais na análise final
determinam que comportamento social um povo vai expressar em comum – a sua configuração
cultural. Portanto, a comunalidade experiencial é importante na determinação dos princípios
fundamentais da sociedade – suas crenças sobre a natureza do ser humano e que tipo de
sociedade o ser humano deve criar para si.

Nas sociedades africanas da região oeste do continente esta comunalidade experiencial
era regida pelos dois grandes princípios orientadores: a sobrevivência da tribo e a unidade
com a natureza. Destes princípios derivavam outras crenças orientadoras que geravam
comportamentos sociais comunais que caracterizavam uma determinada configuração
cultural. Esta configuração se manifestava de diferentes formas em cada contexto geopolítico
nas tribos pré-coloniais. O mesmo aconteceu após o período de colonização que formou a
diáspora africana nas Américas. Neste contexto outras manifestações culturais foram
produzidas com base nos referidos princípios orientadores. Uma das tarefas da Psicologia
Africana é responder: Como isso pode ter sido mantido? Quais mecanismos e circunstâncias
permitiram que isto fosse mantido? (Nobles, 2006).

Conceitualização na Psicologia Africana
Da década de 1970 até os anos de 1990 muitas investigações foram produzidas nos
Estado Unidos na busca por responder estas e outras perguntas. A Psicologia africana foi se
constituindo como uma área de conhecimento científico com paradigma, metodologia,
modalidade e conceitualização próprios. Apresenterei agora conceitos que foram
desenvolvidos naqueles vinte anos de pesquisa com base no artigo de Akbar Evolution of
Human Psychology for African-Americans publicado em 1990. O autor caracteriza a
orientação, a axiologia, o conceito de pessoa, a orientação do tempo, as metas humanas e a
epistemologia que definem a metodologia de pesquisa da Psicologia africana.
O artigo descreve como esta Psicologia humana evoluiu em termos de suas
perspectivas teórico-metodológicas em pesquisas sobre a população afro-americana. Esse
processo passa por uma referência euro-america, para uma racializada, até chegar a
proposição cultural africana. A evolução, neste caso, é em relação a uma perspectiva de
pesquisa de autonegação, que via o modelo de ser humano como necessariamente não
negro/africano, para uma perspectiva de autoafirmação que vê o africano como modelo de ser
humano universal. Não apresentarei toda a análise evolutiva de Akbar, apenas apontuarei as
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principais diferenças entre a perspctiva euro-america e a africana, pois o foco é compreender
melhor a segunda.

Orientação – padrão de normalidade
A orientação determina o ponto de referência para avaliar a normalidade, assim como
para determinar o que é anormal. Durante a história recente dos africanos e afrodescendentes,
no período de colonização, os seus comportamentos foram avaliados por orientações
centradas nos padrões europeus, que eram estranhos ao seu modo de ser e viver no mundo.
Consequentemente, aquelas normas têm levado a insistente conclusão de que o
comportamento de pessoas oriundas da África é caracterizado por uma “patologia social”
(Akbar, 2004, p.56 Tradução da autora).
Na perspectiva tradicional africana a orientação é centrada na natureza, portanto, toma
como norma a natureza do ser humano e o funcionamento da natureza em geral. Entendendo
que o modelo de ser humano é aquele da filosofia africana (Nobles, 1972) que corresponde a
um modelo de pessoa africana em particular e de homem universal em geral. Para garantir a
coerência na definição da orientção natural-cêntrica, e evitar interpretações que evoquem
perspectivas baseadas na filosofia européia, Akbar (2004) reafirma que o princípio africano da
“sobrevivência da tribo” ou sobrevivência coletiva é um dos que guia o comportamento
humano. Muitos comportamentos podem ser incluídos dentro deste padrão de natureza
humana. “O ponto crítico é que a norma não corresponde a uma norma estatística, mas um
conceito de vida e sobrevivência coletiva” (Akbar, 2004, p. 62 Tradução da autora).

Axiologia – valores importante
A discussão sobre valores nos empreendimentos científicos muitas vezes é negada por
pesquisadores que defendem uma postura de “objetividade” na ciência. Esta postura é
tradicionalmente defendida pela perspectiva psicológica euro-americana, principalmente
aquela que tem servido para produção e manutenção de processos de dominação mental
(Martín-Baró I. , 2009b). Mesmo assim, existe uma posição axiológica essencial nessa
perspectiva, que é o valor da objetividade (Akbar, 2004).
No sistema psicológico africano o valor essencial é a centralidade no ser humano.
Conforme foi apontado, na cosmologia africana o ser humano é o centro; os animais, plantas e
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fenômenos naturais constituem o meio ambiente em que ele vive (Nobles, 2006; Mbiti, 1970).
O ser humano e seu mundo são criações divinas claramente conectadas e interdependentes,
logo, uma abordagem objetiva que exclui completamente a subjetividade torna-se lógicamente
falaciosa (Akbar, 2004).
Akbar (2004, p. 66 Tradução da autora) aponta que “a abordagem africana identifica a
relevência do trauma psico-histórico, como o da escravidão e o barbarismo cultural de certos
povos, mas estas considerações não são reativas”. Embora as experiências de opressão sejam
críticas nos termos de avaliação da vida contemporânea africana, a sua cosmologia evoluiu
muito antes da colonização européia e seria uma redução utilizar a referida perspectiva apenas
em relação ao racialismo ou às experiências com europeus.
A ideia de que há um Criador Divino das pessoas e coisas e a de que a natureza é
harmônica consigo mesma, sugere que o valor preeminente a ser buscado é o do autodomínio
[self-mastery], que pressupõe a eliminação ativa dos jugos opressores a fim de concretizar
este valor. Nessa cosmologia o ser humano é concebido como um microcosmo do universo,
portanto, dominar a si mesmo significa, também, dominar os processos essenciais da natureza.

Conceito de self ou pessoa
A definição de self ou pessoa é crucial na Psicologia porque tal definição determina
tanto a abordagem para a descrição, a avaliação e, por fim, a reconstrução, se esta for
necessária. Em outras palavras, a concepção de consciência adotada numa investigação
científica fundamenta o método de abordagem no estudo da mente humana (Akbar, 2004).
A Psicologia euro-americana tem como arena de estudo o ego, o comportamento e a
consciência individual. É comum na abordagem euro-americana da personalidade a ênfase na
individualidade (Akbar, 2004).
A Psicologia africana conceitualiza o self ou pessoa como uma fenômeno coletivo,
respeitando a singularidade do ser indiviudal como um componente da coletividade.
Conforme apresentado anteriormente, as proposições de Nobles (1972) sobre a “consciência
coletiva” e a “comunalidade experiencial” representam esta noção. Da mesma forma que a
personalidade africana é capturada pela fórmula apresentada por Mbiti (1970): eu sou porque
nós somos, e porque nós somos, então, eu sou. Mais uma vez, o que acontece com o indivíduo
impacta na tribo, e o que acontece na tribo reverbera no indivíduo.
Nesta perspectiva, a descrição, a avaliação e mesmo a reconstrução em pesquisas são
consideradas como um fenômeno coletivo ao invés de individual. Segundo Akbar (2004, p. 69
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Tradução da autora), esta premissa é crítica não só nos termos de como as pessoas definem
sua psicologia, mas também nos termos de que tipo de sociedade elas constróem. Em
decorrência disso, é de se esperar que muitos africanos bem ajustados às suas “comunalidade
experienciais” sejam considerados muito desviantes numa sociedade estranha que valoriza a
individualidade e o individualismo.

Orientação do tempo – os eventos significativos
A concepção de tempo é fundamental porque ela determina quais eventos são mais
significativos. Os eventos mais importantes são aqueles que mantém a cadência da vida das
pessoas. A concepção de tempo determina a frequência e a intesidade das atividades, bem
como as suas prioridades sobre a vida. As motivações e orientações são determinadas pela
cadência estabelecida pelas orientações do tempo. O tempo é um fator subjetivo tão poderosos
que as pessoas raramente percebem que as suas orientações do tempo são na verdade
idiossicráticas. Elas preferem assumir automaticamente que qualquer outra pessoa está fora da
ordem, caso ela não esteja se movendo consistentemente com os seus rítmos. Isto se torna
particularmente verdadeiro quando há um forte investimento em medidas de tempo objetivas
como na sociedade ocidental colonial-moderna (Akbar, 2004).
Akbar (2004) aponta que, certamente, a cultura mais extrema no que se refere à
medida de tempo objetivo é a cultura euro-americana. Sua abordagem ou orientação do tempo
é predominantemente futurística. Seu rítmo, por consequência, é excessivamente urgente e
pressionado, já que é essencialmente impossível alcançar o futuro. No que se refere à pesquisa
sobre a psicologia humana, seus objetivos de estudo são focados na meta de predição e
controle, o que influência seus conceitos, instrumentos e métodos.
Dentro do sistema africano, o tempo era visto como cíclico ao invés de linear.
Consequentemente, o „agora‟ é o passado e o futuro, na medida em que estas dimensões estão
imersas no presente. Conforme já foi apresentado, a direção do sistema de vida da pessoa era
orientada pelos acontecimentos do presente e caminhava para trás rumo à dimensão do
passado. Em outras palavras, eram as experiências vividas no passado e no presente do
indivíduo e da comunidade que davam significado à vida (Nobles, 2006).
Apesar de que a orientação do tempo era voltada para a dimensão do presente e do
passado, havia uma noção de futuro que era mais relacionada à vida metafísica. Conforme
Akbar (2004, p. 72 Tradução da autora), “o futuro era conceitualizado como a repetição de
infinitos ciclos de existência e todos eles se encontravam na poderosa experiência do
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presente”. Desta forma, o futuro era precisamente visto como um reencenar do passado
coletivo e individual, e continha uma ideia de progresso ligada à aplicação das melhores
lições do passado e à prevenção de repetir os erros desastrosos cometidos em outros tempos.
Mais uma vez, o tempo só tinha sentido ou era real se ele fosse experienciado ou
vivido; e a maneira que alguém experimentava o tempo era parte pela vida individual da
pessoa e parte pela vida da tribo, que voltavam muitas gerações anteriores ao seu nascimento.
Havia uma aceitação básica de que o tempo era um fenômeno subjetivo e, como tal, a
possibiliade de alguém impor sua própria perspectiva de tempo à outra ficava reduzida
(Nobles, 2006; Akbar, 2004).

Metas humanas – proprósito de vida
O conceito de metas de vida caracteriza a efetividade do ser humano. Logo, saúde
mental e desordem mental são determinados pela efetividade em atingir as metas do self ou
personalidade. Então, a importação teórica de metas hipotéticas é crítica para efeitos de
avaliação da adequação, da efetividade, ou seja, da sanidade da pessoa. A variação no
entendimento dos propósitos de vida pode levar a sérias discrepâncias no julgamento da saúde
mental, assim como no estabelecimento de prioridade de energias para grupos de pessoas
(Akbar, 2004).
A abordagem euro-americana é essencialmente vontada para a gratificação prazeirosa
baseada na aquisição material. As diversas escolas do pensamento psicológico se fundem no
pressuposto de que a meta humana fundamental da personalidade é o desejo por gratificação
(Akbar, 2004).
A Psicologia africana oferece a meta da autoafirmação e autoperpetuação como um
objetivo da personalidade humana. De acordo com Akbar (2004, p.73 Tradução da autora),
esta meta:

defende que a afirmação da história única da pessoa e a perpetuação de seu coletivo
[collective self] e realidade cultural é o objetivo da personalidade humana. O ser
humano é focado na manifestação e perpetuação plena do que nós somos enquanto
fenômeno coletivo. (...) A Psicologia africana vê a opressão como um obstáculo
incidental, mas perturbador, à autoafirmação humana, que não é diferente de muitos
problemas semelhantes.
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Como se vê, este propósito humano está afinado com o princípio orientador da
sobrevivência coletiva, que é viabilizada pela busca do autodomínio da pessoa enquanto um
fenômeno coletivo, e com a orientação cíclica do tempo que reafirma a ideia da perpetuação
infinita da humanidade. Esta conceitualização universal sobre o ser humano e sua relação com
o coletivo e a natureza determinam uma forma de produção de conhecimento particular sobre
o mundo, como será exposto a seguir.

Epistemologia – conhecimento válido e como se adquire
Epistemologia define “como sabemos o que sabemos”, em outras palavras, qual é a
forma legítima de adquirir conhecimento e como identificamos que ele foi adquirido. Nesta
última preocupação reside um interesse especial de educadores e psicólogos. A maneira pela
qual psicólogos definem o que é conhecimento válido e com ele é adquirido é primordial na
definição de quem tem conhecimento instalado adequadamente. O grau em que a aferição da
inteligência tem permeado o interesse da Psicologia ao longo de sua história é uma indicação
de quão fundamental esta questão é. E mais, o fato de que as alegadas discrepâncias nas
faculdade intelectuais têm servido como justificativa para o tratamento discriminatório de
africanos e seus descendentes, também indica porque esta problemática da epistemologia é tão
importante para a conceitualização do funcionamento humano (Akbar, 2004).
Para refletir sobre a epistemologia apresentarei as perspectivas euro-americana e
africana sobre a conceitualização do que é considerado conhecimento válido e como esta
definição determina o conceito de inteligência. Este esforço também passa pelo conceito que
define qual é a essência do ser humano; e por fim, indentifica o que é conhecível e como
podemos conhecê-lo dentro de um enquandramento epistemológico.
Na Psicologia euro-americana o conhecimento do ambiente exterior, particularmente a
maneira como ele é experienciado pela pessoa euro-americana, é considerado como a base do
conhecimento legítimo. O conceito de QI, coeficiênte de inteligência, é enraizado na ideia que
quanto maior for o estoque de conhecimento sobre a típica classe média, o ambiente, as
atitudes, os valores e as técnicas caucasianas, maior será o QI, inteligência ou conhecimento.
A problemática do autodomínio, ou seja, a aplicabilidade ou mesmo validade (verdade) do
conhecimento adquirido, não é decisivo (Akbar, 2004). A epistemologia euro-americana
identifica o conhecimento como essencialmente recordação ou reconhecimento de objetos,
processos, ou experiências informados pela típica experiência euro-americana. O elemento
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chave desta epistemologia é que, o que é para ser conhecido é externo à pessoa e o conjunto
de conhecimentos da pessoa é avaliado pelo que é conhecido sobre seu mundo externo.
A Psicologia africana assume um conhecimento universal enraizado no entendimento
sobre a formação do ser humano. O conhecimento do self ou o conhecimento holístico é
fundamental para se entender a Psicologia africana. O relacionamento com a realidade
compreendido por esta perspectiva é aquele que relega como duvidoso qualquer uma das
medidas de conhecimento que identifica somente a realidade externa. Akbar (2004) indica
que, uma medida de inteligência possível em Psicologia seria observada numa “vida e
desenvolvimento eficaz”. Isto necessitaria de uma avaliação mais dinâmica da experiência da
pessoa sobre si mesma, assim como, uma avaliação do ambiente sócio-cultural ao seu redor.
Dizendo de outra maneira, o conhecimento seria refletido no grau em que a pessoa é capaz de
manejar um ambiente que oferece obstáculos para o seu desenvolvimento.

Logo, inteligência implicaria 1) o conhecimento da realidade coletiva do self ou
pessoa, 2) o conhecimento sobre os obstáculos do ambiente para o efetivo
autodesenvolvimento (coletivo), 3) as ações empreendidas para remover ou dominar
os obstáculos e, por fim, 4) o conhecimento do Divino e das leis universais que
orientam o desenvolvimento humano para o conhecimento último do Criador. (Akbar,
2004, p.76 Tradução da autora)

Estes componentes do conhecimento são mais diretamente “conhecidos” pelo
“imaginário simbólico-afetivo” proposto por Dixon (1976). Para este autor, o imaginário
simbólico é o uso do fenômeno (palavras, gestos, rítmos, objetos, etc) para conceber
significado. Consequentemente, uma inferência adequada da inteligência requeriria abranger
efetivamente a gama completa de símbolos imaginários das pessoas, assim como apurar quais
são as formas mais efetivas deste imaginário que são utilizadas. Não se poderia avaliar o
conhecimento de uma pessoa sem saber como efetivamente a pessoa conduz a sua completa
existência (Akbar, 2004).
Por conseguinte, a possibilidade de um ser humano se julgado um gênio com base no
seu conhecimento externo, mas provando ser moralmente inápto, seria impossível na
Psicologia Africana. Um gênio, por definição, seria identificado não só pelo que ele sabe, mas
também pelos tipos de julgamentos e usos prudentes feitos a partir do que ele sabe. As quatro
dimensões citadas anteriormente devem ser entendidas como interdependentes em termos de
avaliação de conhecimento (Akbar, 2004). Logo, a perspectiva da Psicologia africana
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pressupõe uma ética e uma moral na avaliação da inteligência da pessoa, ou melhor dizendo,
na forma como a pessoa conduz a sua vida (Silva P. B., 2003).
O conhecimento só poderia ser julgado como adequado se ele fosse utilizado a serviço
da comunidade [collective self], esta é a dimensão moral. A cognição não se presume existir
independente da ação autolibertadora, esta é a dimensão ética. Isto se dá porque a realidade
holística da Psicologia africana não poderia hipotetizar esta inconsistência. Portanto, o mais
inteligente entre os avalidados por esta perspectiva mostraria, no extremo, o melhor
autoconhecimento e um conhecimento elevado sobre o Criador e sua missão como ser
humano compreendida pela sabedoria universal (Akbar, 2004).
À luz desta abordagem, as lideranças concebidas como mais inteligentes seriam
aquelas que não só têm um discurso excelente, mas uma vida de ações coerentes e harmônicas
reconhecidas pela própria comunidade, como é o caso de Martin Luther King nos Estados
Unidos e de mestre Pastinha no Brasil. O tipo de resposta a este conhecimento de liderança é
feito pela imaginário simbólico-afetivo definido anteiormente. As ideias são comunicadas e
recebidas, não somente por palavras, mas pela gama completa do imaginário simbólico e
afetivo das pessoas (Akbar, 2004).
O ser inteligente a partir da Psicologia africana é um ser moral. A moralidade
representa o imperativo de funcionamento ordenado da vida para o proprósito de
desenvolvimento humano efetivo. O conhecimento de tais princípios e, claro, a
implementação deles, é tanto uma medidade de inteligência como é a manipulação astuta e
singela dos princípios materiais da criação. A concepção holística da vida humana requer
atenção e conhecimento progressivo das leis que regulam a vida externa “e” a vida interna. O
grau em que a pessoa entende e utiliza estas leis para os propósitos de autolibertação coletiva
é a medida suprema da inteligência e do funcionamento bem ajustado. À luz de tal abordagem
da inteligência, a medição da mesma não é um fenômeno quantitativo. Ele é observado na
qualidade de vida que a pessoa mantém. Dizendo de uma forma diferente, em últitma
instância, a pessoa inteligente encontra a paz e ajuda a trazê-la para outros, de acordo com a
busca pela harmonia nas relações com os outros e a natureza. Esta imagem do funcionamento
efetivo da pessoa é compreendida na perspectiva da natureza harmonioza do universo e,
portanto, de dentro do potencial de todos os seres humanos, já que estes são a semente do
universo (Akbar, 2004).
Outro aspecto da epistemologia que prossegue diretamente da discussão acima, é o
pressupostos sobre a essência das coisas. Particularmente, na tentativa de entender o ser
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humano, a definição da essência humana é fundamental. A definição de essência meramente
representa a concepção da menor forma possível a qual o ser humano pode ser reduzido.
A Psicologia euro-americana vê esta essência como material. É este materialismo que
tem desenvolvido uma Psicologia, a partir do estudo da psique (ou alma), ao seu status
corrente como estudo do comportamento. A preocupação euro-americana com formulações
mente-cerebro, hipotetizando que a totalidade da vida humana pode ser entendida pelo
funcionamento e fisiologia do cérebro, representa a síntese do conceito euro-americano de
essência como material. A convicção pervasiva de o que pode ser observável pelos sentidos
representa a essência da vida humana define esta epistemologia. A direta inferência
epistemologica é: o que pode ser observável é material, é real e, assim, conhecível. O que não
pode ser observado e não é material representa o ininteligível ou irreal. Assim, a equação da
tecnologia externa ou exterior com a superioridade humana e mesmo a realidade, se torna
inteligível à luz dessa epistemologia. Não é supresa como pessoas com aparência exterior
menos opulenta são julgados como inferiores, não civilizados, subdesenvolvidos, pouco
inteligentes ou selvagem, mesmo quando essas pessoas podem suprerar de longe os europeus
em justiça, caridade, compaixão, contentamento e pacividade (Akbar, 2004).
A Psicologia africana sustenta que a essência do ser humano é espiritual. Isto significa
que o ser humano reduzido ao seu menor termo é invisível e de substância universal. Akbar
(2004) tem discutido que a concepção africana de personalidade é fundamentalmente
construída sob a noção de uma força que define a continuidade da pessoa com todas as coisas
dentro do mundo. Isto implica que a pessoa é em última instância reduzível ao universo em si
mesma, o que dá ao ser humano um potencial universal (Nobles, 2006).
Este pressuposto da suprema natureza espiritual do ser humano levanta a hipótese
sobre o potencial de harmonia das pessoas com outras e com o restante do universo. Não há
nenhum pressuposto essencial de conflito num cosmos interdependente. Já a matéria, por sua
verdadeira natureza, é fragmentada e em conflito. O mundo material opera com princípios de
polaridade e conflito, e se o sistema de pensamento de uma pessoa permanece neste nível, o
conflito se torna inevitável (Akbar, 2004).
A Psicologia africana vê o ser humano como em última instância reduzível a uma
subtância universal que afirma nossa unidade com a essência do universo. O valor da pessoa é
julgado potencialmente tão compatível quanto são as relações entre todos os componentes
mutuamente facilitadores da própria natureza. O ser humano é considerado como
potencialmente harmônico e vasto, como o universo em si mesmo. Com esta definição da
essência do ser humano, nós podemos entender melhor a concepção de inteligência
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apresentada anteriormente, na qual importa as fronteiras racionais, morais, éticas e afetivas
(Akbar, 2004).
Como um aspecto final da epistemologia, a problemática de “como nós sabemos” se
torna um ponto de partida significativo entre as várias abordagens da Psicologia humana que
me referi. A conceitualização da inteligência e essência identifica o que é conhecível dentro
de um enquandramento epistemológico. Como o que é conhecível se torna conhecido é
altamente significativo na conceitualização dos trabalhos da Psicologia humana (Akbar,
2004).
A Psicologia euro-americana identifica este processo como pensamento racional ou
cognição. A cognição ou pensamento é considerado ser um processo bastante mecânico que
seguem certas regras de lógica. Lógica, objetividade e racionalidade automaticamente
impedem afeto nos termo do pensamento ocidental mais tradicional. O pensamento é
considerado como efetivo somente quando está livre de subjetividade (ou seja, emoção ou
afeto). As únicas coisas que são válidamente conhecidas, são conhecidas por este processo.
Como já foi discutido, a objetividade é um valor primordial na axiologia euro-americana,
porque é presumido de ser a única forma apropriada e confiável de obter conhecimento. O
sentimento é identificado como uma contaminação do “bom e puro” pensamento (Akbar,
2004).
A Psicologia africana assume um equilíbrio rítmico entre o afeto e a cognição. Akbar
(2004) reforça que os afetos interagem com as evidências, sendo estas na forma de imaginário
simbólico. O processo de síntese é essencial para esta perspectiva, porque propicia uma
dimensão de equilíbrio entre o sentimento e a cognição. Há a aceitação de que o
conhecimento é adquirido pela experiência sensorial, e também pela a experiência subjetiva
do afeto. A Psicologia africana assume que os parâmetros do conhecimento são fronteiras
racionais, afetivas e morais. A racionalidade representa a ordem do notório [exoteric] ou
princípios externos da realidade; e a moralidade representa a ordem dos princípios do oculto
[esoteric] ou realidade interna. O sentimento é o processo mediador entre estas dimensões.
Esta abordagem prove um guia e um contexto para a natureza do conhecimento racional.
Assim, o equilibrio é considerado crucial na Psicologia africana. Quando as dimensões moral
ou afetiva não são controladas pelas dimensões racional ou cognitiva, resulta num
desequilíbrio humano que em última análise estabelece a base conceitual para a destruição
humana (Akbar, 2004).
Esta conceitualização da Psicologia africana orienta uma determinada postura teóricometodológica de pesquisa que dá um horizonte diferente para a produção de conhecimento em
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Psicologia. Suas proposições são universais e contém uma ética baseada na autolibertação
coletiva e uma moral comunitária. Entretanto, não se arroga como único conhecimento válido,
e nem é baseada num etnocentrismo exclusivista, mas dentro da particularidade opressiva e
racial que foi produzida historicamente para a dominação da população africana e seus
descendentes, este conhecimento centrado em África é especialmente importante. Segue agora
uma descrição sobre a compreensão dos componentes da personalidade africana, ou seja,
como a existência humana se expressa no mundo.

Os Componentes da Personalidade Africana: físico, mental e espiritual
Para realizar uma análise da prática capoeira Angola em conformidade com a
perspectiva africana proposta neste trabalho, utilizo a compreensão da personalidade proposta
por Akbar no artigo African Metapsychology of Human Personality publicado em 1979. Este
artigo traz uma análise universal sobre o funcionamento da personalidade humana
culturalmente consistente com a maneira africana de ver e viver a vida.
A orientação da Psicologia africana é centrada na natureza, tomando como norma a
natureza do ser humano e o funcionamento da natureza em geral (Akbar, 2004). A partir desta
orientação Akbar (2004) postulou um modelo africano de personalidade humana que é
significativo e universal, e se pretende livre de premissas etnocêntricas. Este modelo descreve
que o ser humano manifesta a vida em diferentes planos: físico, mental e espiritual. Sendo que
estes planos apresentam uma unidade entre si. Vale ressaltar que o sufixo “africano” do
modelo meramente identifica o ambiente em que emergiram estas noções universalmente
aplicáveis. O modo de vida humana proposto é absoluto, ou seja, livre de cultura, livre de
etnia e livre de sociedade (Akbar, 2004).
Akbar (2004) afirma que para os africanos a pessoa é vista como um espírito em sua
essência, possuindo componentes físico e mental como instrumentos para o crescimento e
desenvolvimento espiritual, sendo este o propósito último da existência. Em todos os três
planos, o motivo preeminente que parece permear o processo de vida é a tendência dos
componentes de preservarem a si mesmo, em outras palavras, a diretriz de autopreservação
pode ser vista em todas as dimensões da vida. A manifestação da orientação para a
sobrevivência pode ser observada no nível físico, e alegoricamente pode ser relacionada a
processos similares nos níveis mental e espiritual, os quais não são observáveis, porém, são
motivadores mais poderosos.
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O componente físico
A característica mais proeminente do organismo físico é a sua orientação para a
sobrevivência, ou seja, para a manutenção da sua existência. O equipamento básico,
motivacional e instintivo, com o qual o ser humano nasce é voltado para a preservação da vida
daquele corpo. O recém-nascido responde imediatamente a fome, a sede e a dor.
Similarmente, não é necessária nenhuma lição sobre “como tornar-se uma pessoa” para
experimentar um prazer genuíno quando aliviamos a fome. Mesmo as formas fora do controle
voluntário são orientadas para a preservação do corpo, como é o caso do sistema homeostático
e do sistema de defesa (Akbar, 2004).
De forma análoga a maneira como o corpo opera para preservar o seu ser individual,
ele também é motivado a preservar o seu ser genérico. Para este fim existe o impulso sexual,
que ao contrário da interpretação hedonística freudiana, nesta perspectiva o poder deste
impulso é atribuído à necessidade de autoperpetuação coletiva no processo da vida (Akbar,
2004).
A orientação de autopreservação é prototípica do ser humano “normal” ou natural no
plano físico e, por consequência, é simples descrever o ser humano fisicamente normal
(saudável) como aquele cujas funções de autopreservação estão operantes. Em oposição, é
comum encontrar profissionais que diagnosticam a existência de disfunções ou anormalidades
quando

eles

encontram

comportamentos

que

alguma

destas

funções

sejam intencionalmente

debilitadas.

autodestrutivos

Portanto,
são

quaisquer

avaliados

como

comportamentos anormais (ou doentios) (Akbar, 2004).
Esta orientação de autopreservação é tão forte que mesmo em condições ambientais
internas ou externas não naturais ou degradantes o corpo tende a se adaptar a elas. Os
ambientes degradantes ou não naturais são aqueles que conduzem algum tipo de tensão
contínua que subverte a estratégia corporal de sobrevivência em destrutibilidade. A
hipertensão é um exemplo de resposta adaptativa ao ambiente de permanente tensão. Por
conseguinte, um ambiente natural é aquele que permite respostas e comportamentos
efetivamente orientados pela sobrevivência do organismo. Com esta definição da vida física,
doença significa a existência de processos que ameaçam a sobrevivência do organismo; e o
ser humano normal ou saudável é aquele que é cauteloso e protege sua vida em todas as suas
dimensões (Akbar, 2004). Sendo que a dimensão física não é o objetivo maior da vida, os
planos mental e espiritual são as dimensões mais elevadas da existência.
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O componente metal: a sobrevivência da vida mental
Akbar (2004) sugere que a inteligência é um sistema, um mundo, ou uma vida que
opera de acordo com os mesmos princípios e leis do sistema físico da existência. Ele introduz
o pressuposto que a inteligência ou a esfera mental é uma dimensão da vida, e que sua
efetividade pode ser avaliada pelo grau em que ela preserva e perpetua a si mesma.
Numa correlação alegórica entre a dimensão física e a mental, é possível dizer que
assim como o corpo manifesta a fome natural por comida para manter-se fisicamente, a mente
tem uma fome paralela. Esta fome da mente é nutrida pelo conhecimento que traz luz,
orientação, direção, discriminação e efetividade para o ser humano. Este conhecimento que
alimenta e perpetua a vida é a comida da mente. Da mesma forma que o corpo, a mente é
naturalmente equipada com uma fome por tal conhecimento. A curiosidade é a fome da mente
(Akbar, 2004).
Akbar (2004) destaca que outro aspecto da fome da inteligência é o desejo pelas
experiências ordenadas. Relações e padrões representam a verdadeira carne do conhecimento.
Tal regularidade e conhecimento sobre relações dá ao ser humano uma sensação de domínio
sobre um ambiente, que o torna mais previsível conforme o conhecimento se amplia.
A vida mental tem, ainda, válvulas de segurança comparáveis aos níveis de saciedade
do corpo. O tédio sinaliza a necessidade de mover em direção a novas arenas de
conhecimento ou descansar para propósitos de digestão e assimilação. Desequilíbrios na dieta
de conhecimento desencadeiam a necessidade de buscar novos horizontes de experiência. A
curiosidade e o interesse continuam como apetites que guiam a mente a horizontes cada vez
mais amplos de conhecimento.
A verdadeira natureza da inteligência, portanto, é buscar a iluminação. Esta demanda
acontece de maneira semelhante ao corpo, representa o anseio de nutrir a si mesma. Somente
uma mente roubada de suas disposições naturais (um fenômeno comum em nossa sociedade)
busca ativamente a perda de consciência, a ignorância, ou a morte mental. Akbar (2004) alerta
que algumas questões devem ser levantas sobre o que acontece com a mente de crianças afroamericanas, entre o tempo do seu entusiasmo inicial e a suposta apatia nas primeiras séries
escolares. Parece que alguma força destrutiva poderosa tem alterado a curiosidade intelectual
natural que caracterizava a mente humana nos meses anteriores ao escolar.
Na definição apresentada sobre o propósito da vida humana, o autodomínio da pessoa
enquanto um fenômeno coletivo, o conhecimento sobre o seu próprio mundo e sobre si
mesmo torna-se fundamental para o cumprimento desta meta. O conhecimento de como a
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mente, o corpo e o espírito funcionam, as dimensões e o potencial de si mesmo e das
características de seu ambiente, são os objetivos da iluminação. A inteligência da vida mental
é naturalmente sintonizada para receber esta informação.
Da mesma maneira que a função de autoperpetuação da vida física reflete na
reprodução, há um ímpeto semelhante na vida metal. O impulso de expressar e perpetuar o
próprio conhecimento é apreendido pelo desejo básico por comunicação. O discurso e a
comunicação são para a mente humana o que o sexo é para a vida física. Eles são o veículo da
autoperpetuação através da expressão das próprias ideias e conhecimentos. São também a
base para o contato entre mundos mentais, o veículo que une duas mentes, como o sexo une
dois corpos (Akbar, 2004).
Similarmente ao corpo, que tem uma capacidade de adaptação a condições não
naturais e degradantes, a mente humana é capaz de adaptação e ajustamento ainda maiores. A
ampla gama de receptividade da vida mental ao longo da existência humana permite uma
maior flexibilidade da inteligência, o que a torna muito suscetível à subversão. A inteligência
pode ser sistematicamente moldada de forma distorcida pelas primeiras impressões que são
feitas sobre ela na infância. Como decorrência, ao invés de procurar a consciência, ela pode
ser pervertida para buscar inconsciência; ao invés de buscar conhecimento, ela pode buscar
ignorância; ao invés do esforço inteligente para o autodomínio, ela pode buscar
autoindulgência. Estes são sinais de morte mental por inanição intelectual, e eles não são tão
óbvios como os sinais de má nutrição ou inanição física. “Sob estas condições de vida não
existe um ser humano, mas um cadáver vivo (Akbar, 2004, p. 147 Tradução da autora).”
Existe ainda a demanda por perda da consciência por meio do uso abusivo de álcool,
drogas, e apatia generalizada, que se tornou a disposição mental predominante na sociedade
de hoje. Esta é uma evidência da matéria humana distorcida, em vez da verdadeira forma de
ser humano. O ambiente não natural ou degradante pode subverter os processos de
sobrevivência e transformá-los contra a vida dos organismos. Isto é dramaticamente ilustrado
pelas desordens psicobiológicas de úlceras, hipertensão, e outras doenças mortais.
A partir destes exemplos é possível ver como o “modelo de vida humana” proposto
neste trabalho começa a compor um padrão universal de avaliação de desordens mentais e
físicas. Padrão que tem como base o bom desenvolvimento individual e coletivo,
considerando-o como saudável, são ou normal. Em contraste, há padrões que são destrutivos
para a sobrevivência humana, estes são considerados como doença ou anormais.
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O componente espiritual: fomes naturais da vida espiritual
Quase todos os escritores da visão de mundo africana sustentam que o ser humano é
intimamente ligado com a força suprema no universo através da vida espiritual. Este espírito
representa o potencial humano para a perfeição desde antes do nascimento e através da
essência eterna que continua após a morte. O espírito é a dimensão transcendental da pessoa
que é da mesma substância do Divino. Eles acreditam que uma das grandes dificuldades com
a Psicologia colonial-moderna, especialmente, e com a ciência ocidental em geral, é a sua
negligência com este transcendente e com os processos Divinos no universo.
Akbar (2004) ressalta que a estagnação da ciência ocidental no mundo empírico esconde a
maior parte das dimensões mais amplas da natureza e do ser humano. Para o autor, o fracasso
avassalador da Psicologia para resolver a grave crise mental do mundo ocidental
contemporâneo e de seus habitantes é em parte devido à sua incapacidade de reconhecer a
essência espiritual do ser humano. Segundo o autor (Akbar, 2004, p.149, Tradução da autora):

Ao relegar toda a vida espiritual do ser humano à religião, os cientistas, tem
descartado uma parte essencial da fibra unificadora para conceituar o funcionamento
humano. As culturas em África, bem como uma boa parte do mundo asiático e outras
culturas tradicionais, como povos nativos americanos, têm mantido este princípio
integrador para aproveitar os recursos que mantêm o bem-estar mental, sem ter que
alterar cirúrgica ou quimicamente a estrutura da dimensão física do ser humano.
Diferentemente das artes de cura na maior parte do mundo, que contam com a
capacidade de autocura do espírito humano, os praticantes ocidentais preferem uma
alteração física ou química para curar a pessoa.

A concepção profunda africana é a de que humanos são essencialmente espirituais,
portanto, a sobrevivência do espírito representa sobrevivência última do ser humano. No
entanto, o mundo ocidental deixa a mensagem da sobrevivência espiritual somente para as
instituições religiosas. Akbar (2004, p.150 Tradução da autora) lamenta, porque no mundo
ocidental a religião tem sido separada da experiência de vida cotidiana, e o ser humano tem
sido fragmentado por esta razão. Para este autor, “o ser humano é uma unidade e ele pode ser
distorcido por uma abordagem fragmentaria de ajustamento humano.”
Akbar (2004) afirma que conforme o mundo físico, o mundo mental também tem
processos inatos de sobrevivência. De fato, a orientação para a sobrevivência nas dimensões
física e mental do ser humano serve ao propósito último da ascendência espiritual. Os planos
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físico e mental operam como canais para a sustentação, transmissão e crescimento da vida
espiritual. Por similaridade, é possível dizer que a vida física e a vida mental abastecem a vida
espiritual, entretanto, a vida espiritual é capaz de se manter na ausência de uma ou de ambas.
Seguindo a correlação alegórica da sobrevivência, a fome do espírito seria a fome
metafísica, a fome pelo infinito, pelo transcendente e pela perfeição. O corpo tem fome de
ingredientes finitos (comida, experiência sexual, reprodução). A mente tem fome de
conhecimento, iluminação, ordem e comunicação. A vida espiritual tem fome do universal, do
transcendente, a fome de Deus. Ela é o ímpeto no ser humano que o impulsiona a buscar
objetivos maiores que os materiais, maiores que a ideologia partidária, maiores que o nosso
próprio ser físico. Ela é o impulso no ser humano que o guia para conceber o Eterno e o Poder
Supremo e Divino.
A presença destes ideais e como eles ultrapassam os níveis mais inferiores do ser
humano é evidência da vida espiritual e indicativa da significância poderosa do espírito no
sistema de vida humano. Esta realização pode ou não ser acompanhadas de aquisição material
e adereços, porque o teste último do espírito é a aquisição de paz e bem-estar mental sem a
necessidade da riqueza material.
É o ser transcendente que potencialmente governa os apetites humanos menores. Ele
restringe a fome de se tornar ganância, a autoperpetuação de se tornar luxúria, o
conhecimento de se tornar arrogância e a ordem de se tornar tirania. A consciência é a voz do
espírito. A consciência é uma força inata que também se encontra na base da personalidade.
De acordo com o povo Akan, a parte educável da personalidade é o fundamento da
responsabilidade pessoal e moral. Esta força pode ser em moldada pela experiência, mas,
como um instrumento da consciência moral, ela é natural ao ser humano. Esta posição
contrasta nitidamente com os conceitos ocidentais que veem a consciência moral como uma
entidade imposta socialmente, que não tem nenhum fundamento genuinamente na base da
composição humana. Nesse sentido, a capacidade de autocontenção, autoregulação, e
aspiração ao perfeito são realmente mais básicas ao ser humano do que a fome física.
Segundo Akbar (2004, p. 152, Tradução da autora):

A vida espiritual é a força no ser humano que luta contra a degradação humana. É a
voz da frustração que clama quando pessoas se tornam encapsuladas por desejos e
preocupações materiais. Ela é a força que impulsiona o ser humano acima das
inundações lascivas - o sentido de insatisfação com prazer sensual sozinho. Ela é a
força que leva as pessoas esmorecidas a pentear-se quando vislumbram a sua
aparência humana degradada no espelho. Ela é a força que dá ao ser humano o desejo
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e o poder de crescer acima de qualquer condição que lhes rouba o seu potencial dado
por Deus para o crescimento e progresso humano.

A vida física anseia por autoperpetuação. No plano mental, o mesmo anseio é por
comunicação. E, espiritualmente, a mais alta forma destes anseios é por unidade e
imortalidade. Ela é o desejo por harmonia, fusão, e paz com todas as coisas. A unidade
universal é a recuperação definitiva das lutas de diversidade, polaridade, e conflito, que têm
caracterizado os estágios inferiores da vida.
Como as forças de sobrevivência podem ser distorcidas no nível físico com as
desordens psicossomáticas, ou no plano mental com a insanidade, as forças espirituais
também podem ser similarmente pervertidas. A vida espiritual desenvolvida indevidamente
buscará a transcendência na tirania ou opressão humana. A voz da consciência se tornará
inibição cruel, autoflagelação, e autoexaltação elitista. O desejo pelo universal pode ser
distorcido numa tiranida mística supersticiosa que prende o ser humano num mundo de
medos. Isto pode ser entendido literalmente como o diabólico. Estas são as forças que
deliberadamente atual para destruir a vida humana e bloquear o desenvolvimento humano. Os
espiritualmente mortos são aqueles que perderam a motivação de se tornarem humanos.
Certamente, os conceitos oferecidos aqui são consistentes com a visão filosófica
africana sobre os seres humanos e a vida. O modelo oferece um marco pelo qual a adequação
da vida humana pode ser avaliada em qualquer contexto; a despeito da variabilidade de
qualquer comportamento que pode caracterizar desordem, dado o critério da sobrevivência da
vida humana sugerido nesta discussão. Ambientes não naturais e a adaptação a eles pervertem
os mecanismos naturais de sobrevivência e leva a formas bizarras de autodestruição. Ao olha
para os produtos humanos que refletem o mais alto potencial humano, nós podemos avaliar a
efetividade do ambiente humano.
Para concluir esta apresentação de referências teóricas básicas da Psicologia africana,
descreverei brevemente o paradigma científico africano que orientou pesquisas em Psicologia
no contexto afro-americano. Este contexto apresenta diferenças substanciais em relação ao
contexto brasileiro, não obstante, o modelo de pesquisa afro-americano pode servir como
reflexão e aprendizado para pesquisadores interessados em produzir conhecimento sobre a
realidade brasileira a partir deste paradigma.
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PARTE III

CAPOEIRA
processos históricos e políticos

IÊ!
Capoeira veio da África / Capoeira dança, luta / Arte, som, poesia tem /
Jogo do negro de Angola / Contra o senhor de engenho / Na Bahia, esta arte /
O negro foi transformado / Debaixo de chicotada / Não queria mais ficar /
Fugiu para a capoeira / Seu nome batizou / Desta dança, luta e arte /
João Pequeno é o instrutor / Foi aluno de Pastinha / Que o Senhor11 fez doutor
/
É da Capoeira Angola / Que vos falo camaradas / Capoeira genuína /
Sem mistura mais de nada / Não tem golpe de jiu-jitsu / De judô e nem karatê /
Se vocês não sabem, aprendam / Capoeira venha ver, camaradinhas!
Mestre Ras Ciro Lima

Capoeira Veio da África – dança e luta
A epígrafe é uma ladainha12, um tipo de canto entoado na roda de capoeira, que tem a
intenção de expressar uma mensagem, contar uma história e transmitir um conhecimento aos
que estão presentes no ritual. A ladainha, assim como outros tipos de canto de capoeira,
representa uma expressão da tradicional oralidade africana recriada no contexto brasileiro. Por
meio dela faz-se presente na memória dos capoeiristas de hoje o registro e a leitura crítica do
passado desta cultura, reproduzindo assim a noção cíclica do tempo (Akbar, 2004).
Vale dizer que o passado desta cultura afro-brasileira localiza-se nas tradições
milenares africanas pré-coloniais que remetem a cinco mil anos e não no passado mais recente
desse povo determinado pelo holocausto da colonização e escravidão impostas por europeus
nos últimos quinhentos anos (Obi, 2008). Um dos objetivos desse capítulo é apontar
11

Aqui “Senhor” palavra iniciada com letra maiúscula remete a Deus, criador do universo.
Este canto é entoado no início do ritual da roda de capoeira. Neste momento apenas um cantador se manifesta,
geralmente o mestre ou o responsável pela roda, e o restante dos participantes prestam atenção à mensagem que
está sendo passada. Depois se inicia o canto de louvação que é um jogo de pergunta e resposta entre o cantador e
o coro, composto pelos participantes da roda. Na sequência começa-se o canto corrido, que também é de
pergunta e resposta.
12
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elementos que favoreçam a compreensão de como este legado milenar foi mantido; e quais
mecanismos e circunstâncias permitiu que esta tradição fosse perpetuada. Este esforço
reflexivo é importante já que Nobles (2006) apontou que uma das tarefas da Psicologia
africana é responder estas perguntas.
Esta ladainha especificamente conta a história da recriação de elementos africanos que
geraram a capoeira no Brasil e alguns desafios políticos ao longo dos últimos cinco séculos.
Em outras palavras, ela conta a história do povo africano que “debaixo de chicotada, não
queria mais ficar” e resistiu à opressão racista do sistema colonial, bem como aos ataques
genocidas13 da elite. Povos africanos recriaram suas culturas e buscaram se afirmar enquanto
pessoas dignas e cidadãos brasileiros por meio da capoeira. O sociólogo afro-brasileiro Clovis
Moura (1994) afirma que, a ligação umbilical da cultura afro-brasileira14 com a África é
evidente, pois africanos no Brasil lançaram mão de conhecimentos culturais que trouxeram
consigo em seus corpos, mentes e espíritos, recriando-os para defender a sua integridade
humana da opressão do “senhor de engenho” e da elite dominante que os sucedeu.
Obi (2008), Castro (2008), Tavares (2008, 1997), Câmara (2004), Santos (2004), Silva
(2003), Araújo (s/d), Adorno (1987), e Rego (1968), pesquisadores e capoeiristas, chamam a
atenção para o fato de que a capoeira representa um espaço educativo que trabalha com a
cultura ancestral africana e, muitas vezes, esteve associada à metamorfose do lugar social dos
afro-brasileiros, conforme a epígrafe, “na Bahia esta arte, o negro foi transformado”. Nesse
sentido, a história da capoeira no Brasil e no mundo é marcada pela busca por uma maior
inclusão social de povos marginalizados e oprimidos na sociedade.
Esses processos de resistência cultural e transformação social acontecem em meio às
experiências corporais e comunais na capoeira, ou seja, o corpo e o coletivo são dimensões
fundamentais e correspondem a características da ancestralidade africana. Akbar (2004)
aponta o corpo como principal instrumento de percepção na perspectiva africana e chama a
atenção para especificidades dessas expressões culturais: a linguagem é carregada de
afetividade e gestualidade corporal; o padrão oral de comunicação valoriza estímulos
auditivos-motores; a orientação é para o coletivo, ou seja, as experiências mais significativas
são aquelas diretamente relacionadas com a comunidade; o modelo de interação interpessoal é
13

Genocídio significa a exterminação sistemática de pessoas tendo como principal motivação as diferenças de
nacionalidade, raça, religião e, principalmente, diferenças étnicas. É uma prática que visa eliminar minorias
étnicas em determinada região. A palavra genocídio é derivada do grego "genos" que significa "raça", "tribo" ou
"nação" e do termo de raiz latina "-cida" que significa "matar". O termo foi criado por Raphael Lemkin, um
judeu polaco, jurista e que foi conselheiro no Departamento de Guerra dos Estados Unidos durante a Segunda
Guerra Mundial. A tentativa de extermínio total do povo judeu pelos nazistas (Holocausto) foi um motivo forte
que levou Lemkin a lutar por leis que punissem a prática de genocídio. A palavra passou a ser usada após 1944.
14
Entendendo por cultura, o modo de ver e viver o mundo.
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de chamado-resposta; a forma do pensamento e da resolução de problemas é caracterizada por
forte confiança na intuição e afetos; e a espontaneidade caracteriza a adaptação rápida a
ambientes diferentes. Tais características refletem particularidades na formação/concretização
das sociedades e consequentemente na construção da identidade. Estes elementos serão mais
bem explorados no capítulo seguinte “Expressões Culturais da Prática da Capoeira Angola”.
A origem e tradição da capoeira contêm a cosmovisão africana, que é transmitida de
geração a geração pela oralidade (Obi, 2008). A pesquisadora afro-brasileira Rosangela
Araújo (s/d), também conhecida como mestra Janja, destaca que, são múltiplos e complexos
os canais de comunicação desta tradição, pois ela tem entre outros elementos música, canto,
dança, jogo, luta, teatralidade e espiritualidade. Conforme a tradição africana, na capoeira o
conhecimento é transmitido dentro de uma comunidade, na qual existem pessoas mais
experientes, os mestres, e outras menos experientes, os discípulos. A ligação entre elas é
muito forte, sendo considerado entre os capoeiristas como linhagens da capoeira. Estas
linhagens representam as noções africanas de parentesco e unidade coletiva que unem a vida
de toda a comunidade da capoeira (Nobles, 2006; Akbar, 2004).
As linhagens remetem aos antepassados africanos, aos ancestrais que praticaram e
perpetuaram esta arte no Brasil, e transmitiram esse conhecimento por uma corrente oral, por
exemplo: mestre Benedito (africano de Angola), que ensinou mestre Pastinha, que ensinou
mestre João Pequeno, que ensinou mestre Pé de Chumbo, que ensina até os dias de hoje. Vale
ressaltar que há diversas evidências ligando o jogo da capoeira ao país Angola, tanto nas
letras das músicas, como no nome dos ritmos, nos movimentos corporais e nas características
do ritual da roda (Obi, 2008; Pastinha, s/d). Estas linhagens representam a ancestralidade da
capoeira, ou seja, a ligação umbilical com a África. Nas correntes mais tradicionais de
capoeira, chamada de capoeira Angola15, este valor é tão fundamental que para os mestres
angoleiros não existe “filho sem pai”, todos aprendemos com pessoas mais experientes, com a
comunidade que preserva os conhecimentos do passado e devemos respeito e dar valor a elas.
Os mestres são figuras centrais na prática da capoeira, são os detentores de sabedoria
sobre a vida, sobre a comunidade e sobre a cultura, e devem ser respeitados por isto. A
experiência de vida que eles adquirem é transmitida oralmente para toda a comunidade,
contando, cantando, tocando ou jogando. Este sistema de educação, de acordo com a
educadora afro-brasileira Petronilha Beatriz G. e Silva (2003, p.187), refere-se à ideia de

15

Capoeira Angola foi um termo cunhado por Mestre Pastinha na década de 1930 para caracterizar a “capoeira
mãe”, a capoeira mais tradicional. Isto se fez historicamente necessário devido ao crescente movimento da
capoeira regional criada por Mestre Bimba. Este fato será mais bem apresentado adiante.
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aprender a conduzir a própria vida entre afro-brasileiros e africanos, que significa tornar-se
pessoa numa comunidade. Segundo ela, “a comunidade, território de convivências, se forma e
mantém no conjunto de relações entre as pessoas, o que possibilita a cada uma exercer,
desenvolver, enriquecer suas energias, potencialidades, poderes.”
Um aspecto importante a ser considerado é que a comunidade da capoeira foi gerada
historicamente por africanos e seus descendentes no contexto do Brasil colônia, portanto, no
encontro forçado entre tradições africanas, indígenas e europeias. Ela manteve sua
originalidade, mas também realizou diálogos interculturais com outros grupos, esses diálogos
marcaram sua prática histórica. Dessa maneira, a capoeira não possui é uma expressão
exatamente “pura” ou “essencial” devido aos intercâmbios com o contexto multicultural
brasileiro. O sociólogo afro-jamaicano Stuart Hall (2003, p. 325) aponta semelhante
posicionamento ao analisar que o contexto da diáspora africana no mundo é constituído de
“adaptações conformadas aos espaços mistos, contraditórios e híbridos da cultura popular.”
Entretanto, o autor afirma a existência de uma cultura popular afrodescendente marcada por
uma diferença no sistema que cria esta comunidade, que é justamente a referência à
experiência histórica afrodescendente e à expressividade cultural afrodescendente.

No tempo do cativeiro – resistência e sobrevivência ao regime escravagista brasileiro
A ladainha de Mestre Ras Ciro Lima traz algumas evidências sobre os diálogos
interculturais que marcaram a capoeira e a forma como eles ocorreram. Um desses diálogos
foi entre o “senhor de engenho” e “africanos” escravizados. Esta relação era tensa e
estabelecida por relações de desigualdade, dominação, exploração, opressão e desumanização.
A capoeira como forma de resistência a esse processo se tornou uma prática perigosa aos
olhos dos opressores. Por este motivo, sua história é marcada por perseguição, repressão,
marginalização e até criminalização.
Outra forma de diálogo intercultural presente na prática da capoeira foi estabelecida
nos quilombos. Os quilombos eram sociedades fundadas e organizadas por africanos que
fugiram do sistema escravocrata, “fugiu para a capoeira, seu nome batizou”, de acordo com
mestre Ras Ciro Lima. Edson Carneiro (1958), Décio Freitas (1973), Flávio Gomes (2005) e
Clóvis Moura (1981) apontam que os quilombos eram lugares onde as pessoas podiam
afirmar sua humanidade, sua cultura original e sua forma de ver e viver no mundo a partir de
um empreendimento político libertário, fatos que contradizem a ideologia propagada pelos
colonizadores de que africanos eram passivos e conformados com o regime escravagista.
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Os quilombos localizavam-se em lugares afastados das fazendas e das cidades, porém,
muitas vezes, próximos de aldeias indígenas. O intercâmbio cultural entre estes povos foi
intenso e caracterizado muitas vezes por uma relação igualitária. Os fundamentos culturais de
ambos valorizam a coletividade, a sobrevivência e relações harmônicas com a natureza. Esse
contato foi extremamente importante para a sobrevivência coletiva dos quilombos, pois os
indígenas transmitiram conhecimentos sobre as matas. No que se refere à capoeira, o seu
próprio nome é de origem indígena, significa “mato ralo”, evidenciando contribuições dos
nativos para esta prática.
No contexto das cidades, principalmente na segunda metade de 1800, a
interculturalidade na capoeira foi estabelecida por grupos sociais que também eram
discriminados na sociedade. Nesse período, a capoeira enquanto instrumento de resistência à
opressão passou a ter uma heterogeneidade étnica e social. Letícia V. de S. Reis (1997) e
Augusto J. P. Silva (2003) apontam, com base na análise dos registros policiais do Rio de
Janeiro, que até as primeiras décadas do século XIX esta atividade era eminentemente
praticada por africanos escravizados. Em 1850, esta configuração já estava diferente, as duas
grandes maltas da cidade – Guaiamum e Nagôa – eram compostas por pardos, negros, libertos
e pessoas brancas. Estas pessoas brancas eram imigrantes portugueses pobres que tinham
condições semelhantes de vida e trabalho às da população negra e mestiça do Rio de Janeiro
de então, conforme estudo de Reis (1997).
A convivência entre africanos e os referidos portugueses ficou registrada na prática da
capoeira, pois estes trouxeram os conhecimentos do uso da navalha. Este instrumento era
muito utilizado pelos fadistas e passou a ser também pelos capoeiristas. Reis (1997) e Silva
(2003) afirmam que a capoeira ao final do século XIX, mesmo sendo majoritariamente negra
e pobre, não estava mais restrita a este grupo social. Ela estendia-se também aos brancos
pobres e, até mesmo, a alguns pertencentes às classes sociais mais influentes. Há episódios da
história do Brasil que envolvem personagens ilustres que eram capoeiristas, como a história
de José Elísio dos Reis - Juca Reis - filho do conde Matosinho, cuja prisão quase gerou uma
crise ministerial na recém-proclamada República.
Estes são alguns exemplos de séculos de luta e resistência cultural africana em busca
da sobrevivência e libertação. As memórias ancestrais cravadas nos corpos dos povos que
aqui chegaram na condição de escravizados foram perpetuadas, transmitidas e recriadas pela
tradição oral e gestual (Castro, 2008; Tavares, 1997). É assim que a capoeira se insere no
contexto afro-brasileiro e afro-latino (Andrews, 2007), ou seja, de colonização, exploração,
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opressão, dominação, que luta por libertação (Dussel, Oito ensaios sobre cultura latinoamericana e libertação, 1997).
Este povo, desvalorizado e negado pelo sistema hegemônico, se afirma na sua herança
cultural, na sua ancestralidade, e joga “contra o senhor de engenho”, contra o senhor de seus
corpos, que os desqualificavam enquanto sujeito para transformá-los em objetos. A resistência
não é uma luta explícita, pois se assim fosse, o contra-ataque do oponente seria massacrante.
É um jogo malicioso e mandingueiro que o “negro de Angola” fez e faz contra a realidade
opressora.
Capoeira é uma dança-luta, uma prática artística e lúdica que camufla o perigo da
guerra, estratégia de sobrevivência da comunidade e da cultura. Esta complexidade é tal que
Mestre Vicente Ferreira Patinha16 dizia: “Angola, capoeira mãe, mandinga de negro escravo
em ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método, seu fim é inconcebível ao mais sábio
dos capoeiristas”. A capoeira em sua origem é, portanto, uma prática afro-brasileira de
transformação social; é uma prática gerada por africanos no contexto brasileiro em busca de
libertação.
Augusto Januário Passos da Silva (2003), pesquisador e mestre de capoeira Angola,
aponta que o capoeirista deve se comportar diante das diversidades da vida, ora encarando o
problema de frente, ora se retirando para uma nova investida, só assim conseguirá vencer o
problema: estratégia sempre foi a melhor arma. Para ele, a capoeira é, sobretudo, um modo de
viver, uma filosofia17 baseada na liberdade, na alegria, no respeito, na cooperação, na
camaradagem, no espírito comunitário, integrando o capoeirista na sociedade. Ele destaca
que, a tradição não desaparece nunca, isto é, renasce em outros moldes, adaptando-se a
diferentes contextos de vida, sem perder sua originalidade.
Ao longo da história do Brasil a capoeira foi se adaptando aos diferentes contextos
sociais e políticos sem perder a sua originalidade. Desde o período colonial até o século XXI
esta prática social afro-brasileira resistiu e sobreviveu aos ataques genocidas e racistas da elite

16

Vicente Ferreira Pastinha (1889-1981), o Mestre Pastinha, é considerado o patrono da Capoeira Angola. Seu
mestre foi Benedito, um africano natural de Angola. Em 1941, fundou em Salvador o Centro Esportivo de
Capoeira Angola – CECA – a primeira academia desta arte. Antes de morrer disse: deixo dois mestres, que não
são professores de improviso, João Grande e João Pequeno. Mestre João Pequeno, tem 89 anos, e permanece em
Salvador desenvolvendo seu trabalho na Academia João Pequeno de Pastinha. Mestre João Grande, tem 78 anos,
reside em Nova Iorque – EUA – onde desenvolve trabalho de Capoeira Angola, assim como no Brasil, Itália,
Holanda e Japão.
17
O termo filosofia é utilizado na capoeira para representar a forma de ser e estar no mundo do capoeirista. Em
outras palavras, representa princípios e fundamentos que regem a conduta do capoeirista, como ele deve se
expressar no mundo.
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dominante. Nesse processo ela se transformou mantendo, ora mais ora menos, suas formas
tradicionais, mas sem perder completamente a referência da raiz africana.

No fim da Monarquia e início da República – resistência e sobrevivência à
criminalização e genocídio dos capoeiristas
No final do século XIX houve no Brasil a da abolição da escravidão, o fim da
Monarquia e o início do Governo Republicano. Essas mudanças afetaram significativamente a
vida da população africana e seus descendentes, mas não necessariamente num sentido
afirmativo. A abolição foi extremamente importante, apesar de o Brasil ter sido o último país
no mundo a tomar esta decisão, depois de décadas postergando esse processo devido a
interesses econômicos. Essa conquista, entretanto, não veio acompanhada de políticas
reparatórias e afirmativas para a população liberta. Eles passaram a viver na condição de
“libertos”, porém sem nenhuma condição material de moradia, trabalho, saúde, educação e
cidadania que fossem dignos. Pelo contrário, o início da República foi caracterizado por
medidas e projetos políticos genocidas, como a criminalização de diversas práticas afrobrasileiras e projeto de branqueamento da população do país.
Nesta época já havia o ingresso de outros grupos e classes sociais na prática da
capoeira, mas ela ainda era vista como uma atividade socialmente indesejada pela elite
dominante, devido sua origem e propósito de resistência e libertação. Reis (1997) aponta que
em 1878 ela era considerada pelos chefes de polícia como “doença moral” que proliferava na
“civilizada” cidade do Rio de Janeiro. Por esta razão a prática da capoeira foi transformada
em crime, entrando no dia 11 de outubro de 1890 no Código Penal, artigo que tratava “dos
vadios e capoeiras”, que proibida a prática da capoeiragem sob penas de prisão. Ou seja, dois
anos após a abolição da escravatura essa prática social foi criminalizada.
Vêm dessa época as ideias de que jogar capoeira é vadiar, denotando que a pratica da
capoeira é coisa de vagabundo, de quem não tem mais o que fazer. De acordo com a Reis
(1997), no final do século XIX a elite considerava os capoeiristas como vadios, vagabundos
ou gatunos. Apesar de que as profissões declaradas pelos mesmos nos registros policiais
mostravam outra realidade. Eles eram prestadores de serviços, como artesãos, vendedores,
ambulantes e empregados no transporte e serviços urbanos.
A criminalização da capoeira estava pautada numa abordagem biológica do social, que
pressupunha a inferioridade racial de africanos e seus descendentes e sua incapacidade de
transcender o estado de “barbárie” (Reis, 1997). Por um lado existia o significado negativo
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imposto pela elite dominante relacionando a capoeira à barbárie e ao crime. Por outro lado
existia o significado afirmativo atribuído pelos próprios capoeiristas relacionando-a a
transgressão, à resistência e à sobrevivência. Ambas as representações sobre a prática da
capoeira ainda estão presentes no imaginário coletivo de brasileiros e afro-brasileiros.
Apesar da intensa perseguição policial que os capoeiristas sofreram durante os 47 anos
de criminalização, seus praticantes, ainda sim, resistiram e sobreviveram aos ataques
genocidas. A capoeira continuou sendo desenvolvida nos quintais, nas matas, nos guetos, e
mesmo em alguns espaços e eventos públicos, caracterizando a ousadia, coragem e
determinação dos capoeiristas. As referências que esta época deixou na prática da capoeira
são múltiplas: o toque de berimbau cavalaria foi desenvolvido enquanto código oral para
alertar os participantes da roda que a polícia estava chegando. Desta maneira, a roda era
desfeita e todos se espalhavam pelas ruas e multidões. O berimbau não era somente um
instrumento musical, mas na hora da necessidade ele se transformava numa arma de defesa
pessoal (Pastinha, s/d).
Devido à política de branqueamento da população e ao projeto de higienização dos
espaços urbanos promovidos pela ação arbitrária das autoridades republicanas com base num
discurso médico-higienista, a população afro-brasileira se rebelou. Segundo Reis (1997), os
capoeiristas ofereciam uma resistência à República e constituíram a Guarda Negra que
procurou arrebanhar os libertos em prol da defesa da Monarquia, pois eles associavam este
regime à abolição. Fatos que denotam um estilo de vida alternativo e senso de honra aos
africanos e seus descendentes (Obi, 2008). Por esta e outras posturas políticas, o período de
transição entre os sistemas de governo foi marcado por forte perseguição aos capoeiristas,
segundo Reis (1997, p.62):

O detalhamento desse enlace entre ordem e desordem, seja no tocante às relações
entre capoeiras e políticos, capoeiras e instituições militares e, finalmente, capoeiras e
defensores da Monarquia, talvez nos auxilie a responder porque serão precisamente os
capoeiras um dos principais (senão o principal) alvos da repressão policial nos
primeiros tempos da República, que culminaria com a criminalização da capoeira em
outubro de 1890.

Rego (1968) denuncia que “Deodoro mandou chamar o Dr. Sampaio Ferraz, que então
ocupava a chefia da Polícia, e, de acordo com o Dr. Campos Salles, ministro então da justiça,
incumbiu-o delicada missão de exterminar os capoeiras (p. 309)”. A respeito desta ordem Reis
(1997, p. 63-64) destaca:
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A perseguição aos capoeiras, embora esteja inserida no projeto republicano
„modernizador‟ mais amplo de disciplinarização das classes trabalhadoras, repressão
às manifestações culturais populares e higienização do espaço urbano, configura-se
também, nos primeiros tempos da República, como uma questão política onde estão
em jogo a estabilidade do novo regime e a busca daquilo que mais faltava à frágil
república militarista: respaldo popular.

Como se vê, de 1890 até 1937 a capoeira foi energicamente perseguida por diversas
razões culturais, ideológicas e políticas. Para a elite dominante a referência cultural africana
era uma marca que precisava ser “limpada” da sociedade, pois representava um estado de
“barbárie” que produzia uma “doença moral” na população. Os projetos políticos do governo
republicano lançaram mão da abordagem biológica do social e do discurso médico-higienista
para justificar a inferioridade de povos e conhecimentos oriundos da África e as
(in)consequentes ações genocidas que empreenderam. A população afro-brasileira, assim
como havia feito no período colonial, se organizou politicamente e continuou resistindo aos
ataques de extermínio. A formação da Guarda Negra foi um exemplo. Em resposta a essa
resistência política, a elite governante recrudesceu as relações criminalizando as práticas afrobrasileiras. Foi aproximadamente meio século de ataques contra a população, cultura e
conhecimentos africanos, respaldados por políticas públicas governamentais.

No tempo do Estado Novo – caráter nacionalista, descriminalização e institucionalização
da prática da capoeira
No período do Estado Novo a capoeira foi abraçada “como um dos paradigmas da
biopolítica que se implantava para o adestramento disciplinar de uma nova geração de atores
sociais e configuração de um novo regime de corporeidade” (Tavares, 2008, p. 13). O
discurso anterior de que a prática da capoeira era uma babárie e perigosa foi substituido pela
narrativa de que ela era uma prática genuinamente brasileira. Entretanto, para a capoeira
tornar-se uma marca da brasilidade, suas origens escravas e africanas tinham de ser
encobertas ou “apagadas” e seu caráter mestiço enfatizado a todo o custo (Assunção, 2008).
O historiador afro-americano Maduka T. J. Desh Obi (2008) afirma que um certo
número de escritores brasileiros queriam transformar o jogo da capoeira em uma arte de luta
nacional. Para isto, empreenderam esforços para “desracializar” o jogo e outras formas de
expressão cultural afro-brasileiras. Tais autores utilizaram o legado do racismo científico, a
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ideologia da supremacia racial branca, a ideologia do embranquecimento, as concepeções de
mestiço, as políticas de imigração e o mito da democracia racial, para dissociarem o jogo de
capoeira de qualquer hereditariedade africana direta. Vários mitos de origem foram
inventados para a capoeira, mas sem nenhuma base em pesquisas. Em outras palavras,
desvirtuaram uma prática africana escrava como uma arte mestiça (Assunção, 2008; Obi,
2008; Tavares, 2008).
Em 1937, o governo populista de Getúlio Vargas lança um decreto descriminalizando
a capoeira com vista a afirmá-la como “ginástica nacional”, enquadrando-a nos objetivos
nacionalistas. Este momento histórico foi possível devido ao protagonismo de mestre Bimba,
como será mais bem apresentado adiante. O presidente não só tirar a capoeira do código penal
como também a confere o status de Esporte Nacional. Este episódio foi significativamente
importante para a história de sobrevivência da capoeira na sociedade brasileira, quando ela
deixa de ser crime para ser valorizada como ginástica genuinamente brasileira. Segundo
Assunção (2008), a ideia de que a capoeira era “o nosso jogo” ganhou cada vez mais adeptos
entre a classe média nacionalista. A partir deste decreto iniciou-se um novo processo de
mudanças que trouxe algumas consequências históricas: institucionalização, esportivização e
transnacionalização.
Entre as principais decorrências desse processo de adestramento disciplina e novo
regime de corporeidade na capoeira, imposto pelo Estado Novo, pode-se destacar a
constituição das federações estaduais de capoeira (paulista, carioca e baiana) que compunham
o Conselho Nacional de Desportos (CND) na década de 1970. Estas instituições consagraram
a desportivização da arte, com torneios, desfiles de atletas, cantos de hinos nacionais e
estaduais e salvação a bandeiras. Era comum o ensino de capoeira em escolas e em quartéis e
esse se espalhou para os quatro cantos do país. Entre as décadas de 1960 e 1980 a capoeira foi
acompanhada de uma grande diversificação dos estilos e um crescimento fenomenal no
número de praticantes dentro e fora do país. Ela se tornou um produto de exportação e, ao se
internacionalizar, a capoeira levou consigo o discurso nacionalista, ou seja, no exterior, fazem
menção às origens escravas e africanas da arte, mas enfatizam bastante sua brasilidade
(Assunção, 2008).
Adorno (1987), Rego (1968), Reis (1997), Santos (2004) e Silva (2003) analisam
criticamente o processo de institucionalização e apontam um embranquecimento da prática da
capoeira, pois ela deixa de ser afrodescendente, imprevisível, ostensiva, artística e libertária, e
passa a obedecer a determinado regulamento que a caracteriza mais como esporte do que
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como cultura. Ela não abandona a causa afrodescendente completamente, mas rende-se à
estratégia de reconhecimento perverso para conseguir sua inserção social.
Esse contexto ambíguo e conflituoso ideologicamente tem dois grandes mestres como
protagonistas, mestre Bimba e mestre Pastinha: um representando uma maior aderência ao
modelo da esportivização e outro representando uma menor aderência com base na defesa da
tradição africana da capoeira. O primeiro é o criador da chamada capoeira Regional e o
segundo denominou de capoeira Angola, aquela que valorizava a africanidade.

Mestre Bimba e Mestre Pastinha – africanidade e resistência da capoeira Angola
De acordo com o historiador Maurício B. de Castro (2008) não é possível distinguir
mestre Bimba e mestre Pastinha por uma perspectiva étnica, sendo atribuída ao primeiro uma
proposta mestiça e ao segundo uma proposta de pureza (Reis, 2004). Segundo o autor, ambos
possuíam referências afrodescendentes e eram unidos pelos mesmos objetivos de socialização,
inclusive tomando atitudes parecidas: instituíram treinos e rodas nas academias, criaram
uniformes, começaram a ensinar para mulheres e apresentaram a capoeira para novas
audiências. Castro (2008, p.48) aponta que a diferença entre mestre Bimba e mestre Pastinha
residia na proposta de cada um deles. “Enquanto Bimba indicou uma nova capoeira voltada
para a eficiência marcial da arte no seu Centro de Cultura Física e Capoeira Regional,
Pastinha codificou a tradicional vadiação baiana no ambiente fechado e mais formalizado do
seu Centro Esportivo de Capoeira Angola”.
Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, era estivador no cais de Salvador, e lá
começou a aprender capoeira com Bentinho. Em 1937, funda o Centro de Cultura Física e de
Capoeira Regional. Segundo Rego (1968) e Reis (1997), ele foi o primeiro mestre a conseguir
o registro oficial do governo para abrir uma academia. É possível afirmar que mestre Bimba
foi o capoeirista que protagonizou o papel mais importante para a descriminalização da
capoeira. Ele era capoeirista e lutador, participava de campeonatos de Vale-Tudo e certa vez
declarou publicamente que a capoeira estava insuficiente em termos de ataque e defesa. Este
mestre valorizava mais a marcialidade da prática do que o seu significado cultural, decidiu,
então, incluir movimentos de outras lutas como, Karatê, Jiujutsu, Judô, na movimentação da
capoeira. Como decorrência, fundou a chamada Luta Regional Baiana, que posteriormente
denominou de Capoeira Regional. Tal capoeira era compreendida como ensino de Educação
Física e era transmitida a partir do “curso de capoeira Regional” (Adorno, 1987; Rego, 1968;
Reis, 1997; Santos, 2004; e Silva, 2003).
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Mestre Bimba rompeu com a antiga tradição para criar outra, organizada a partir de
uma proposta modernizadora. Para Castro (2008, p. 48): “as inovações propostas por Mestre
Bimba buscavam socializar a capoeira diante de um quadro de políticas nacionais que
visavam garantir-lhe o posto de esporte genuinamente brasileiro”. Enquanto que mestre
Pastinha, mesmo afirmando o caráter esportivo, definia a capoeira como “esporte da vida”
dentro de uma perspectiva africana. Na proposta de socialização de Pastinha “a capoeira
angola permanece como prática atualizada de uma tradição antiga que reverenciava os
ancestrais, mantendo-se também como uma visão dissidente que teimava em apontar a
influência africana na cultura brasileira”. Esta postura contrariou as duas propostas do projeto
de construção do Brasil: a moderna e a nacional.
Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha, começou a aprender capoeira ainda bem
jovem com o mestre Benedito, africano de Angola. Ele serviu na marinha e quando deu baixa
em 1910 já era professor de capoeira. Mestre Pastinha foi um capoeirista muito respeitado em
Salvador e por volta de 1940 foi incentivado por grandes mestres a “tomar conta” e organizar
a capoeira fazendo frente aos processos históricos, modernistas e nacionalistas, que estavam
em curso na época. Ele representou esta comunidade e defendeu fervorosamente a tradição
africana da capoeira, deu o nome de capoeira Angola à “capoeira genuína / sem mistura mais
de nada”, de que fala mestre Ras Ciro Lima na ladainha que é epígrafe. Em 1941, mestre
Pastinha funda o Centro Esportivo de Capoeira Angola – CECA, ponto de convergência de
várias linhagens da capoeira que defendiam a africanidade desta prática. Segundo Castro
(2008, p. 49):

A capoeira angola e seu discurso tradicional afrodescendente simbolizavam uma
manifestação atrasada, que enaltecia a vadiação e a africanidade. Antigas tradições
negras não podiam ter espaço em um país assombrado pelo fantasma do atraso, no
momento em que as elites no poder buscavam construir uma nação moderna formada
por uma identidade homogênea, representada pelo povo brasileiro como fruto da
mestiçagem de raças, uma promessa para o futuro. A ancestralidade africana e a
tradição não eram boas moedas de troca para negociar no projeto de modernização da
nação brasileira.

A postura em defesa da ancestralidade africana e da tradição, entendida como uma
dissidência do projeto nacionalista insere a capoeira Angola na fronteira da modernidade
brasileira. Nessa condição fronteiriça a capoeira Angola enfrentou

dificuldades,

discriminações e marginalizações. Mestre Pastinha registra nos Manuscritos de Mestre
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Pastinha (s/d) o seu processo de resistência em conjunto com outros angoleiros frente à
desvalorização da prática da capoeira Angola e seu projeto de socialização, enquanto a
capoeira Regional se desenvolvia e se espalhava cada vez mais pelo Brasil e pelo mundo. O
cume do processo de “decadência” da capoeira Angola ocorre com a morte de mestre Pastinha
em 1981. Segundo Castro (2008, p. 51):
Os mestres angoleiros tornaram-se “esquecidos”, mantendo sua arte de forma
“subterrânea” – nos fundos de quintais, em academias frequentadas por poucos
alunos, nas rodas em bairros de periferia – sem condições de viver de sua prática,
tendo que buscar sobrevivência em outros trabalhos, o que muitas vezes ocasionava
seu afastamento das rodas e academias.

Os dois discípulos e mestres formados por Pastinha, João Pequeno e João Grande,
foram embutidos da responsabilidade de preservar o legado da capoeira Angola. Eles
enfrentaram esta realidade e suas histórias de vida exemplificam essa história. Mestre João
Pequeno e outros mestres ocuparam o Forte Santo Antônio em Salvador, um espaço
abandonado ao tempo, e lá desenvolveram seus trabalhos culturais. Desde a década de 1980, a
Academia João Pequeno de Pastinha continua o trabalho do Centro Esportivo de Capoeira.
Por razão do movimento social de ocupação e resistência cultural, o Forte Santo Antônio foi
reformado em 2006 e transformado num centro cultural conhecido pelo nome de Forte da
Capoeira (Castro, 2008).
Mestre João Pequeno seguiu a orientação de seu mestre e preservou o legado de
Pastinha com dignidade e honra. Ele fez alguns mestres, entre eles: Barba Branca, Jogo de
Dentro, Eletricista, Pé de Chumbo, Ras Ciro Lima, Faísca e Jacaré. Eu tenho orgulho de dizer
que meu mestre é Pé de Chumbo, discípulo de mestre João Pequeno de Pastinha. Participo do
CECA e este estudo está sendo produzido teórica e praticamente dentro da perspectiva da
capoeira Angola de mestre Pastinha.
A história de mestre João Grande é um pouco diferente, mas ainda representa as
condições de vida dos mestres daquela época. Depois da morte de mestre Pastinha ele
vivenciou o esquecimento, trabalhava num posto de gasolina durante o dia e realizava shows
folclóricos durante a noite. Somente em 1987, com o projeto sistemático de revitalização da
capoeira Angola empreendido por mestre Moraes e o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho
(GCAP), também sediado no Forte Santo Antônio, mestre João Grande é trazido à cena
novamente e por uma sucessão de fatos acaba indo morar nos Estados Unidos, onde reside e
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ensina a capoeira Angola até hoje (Castro, 2008). O projeto de revitalização da capoeira
Angola empreendido pelo GCAP foi extremamente importante para a afirmação da capoeira
Angola e da ancestralidade africana do jogo. Segundo Castro (2008, p. 53):

A revitalização proposta pelo GCAP também partia de uma reafricanização em
consonância com os movimentos culturais de afirmação da africanidade que se
intensificavam no início dos anos 1980. Isso transformou o Forte Santo Antônio em
foco de atenção dos visitantes de outros países que chegavam a Salvador. O lugar foi
ponto de convergência de diversos intelectuais estrangeiros, principalmente Alejandro
Frigerio, Kenneth Dossar, Daniel Dawson, J. Lowell Lewis, Greg Downey, que
publicaram trabalhos acadêmicos com base na pesquisa desenvolvida no Forte Santo
Antônio.

Como se vê, apesar de a morte de mestre Pastinha culminar no “declínio” da capoeira
Angola, este não significou o seu fim. Pelo contrário, diversos mestres resistiram aos
processos de marginalização e exclusão aliando-se aos movimentos de “reafricanização” do
carnaval da Bahia nas décadas de 1970 e 1980. As décadas seguintes caracterizaram um
amplo processo de transnacionalização da capoeira, tanto da Regional de forma mais intensa e
extensiva, quanto da Angola. Segundo Castro (2008), a inserção da capoeira Angola na
fronteira da modernidade brasileira tem como referência primordial a África, uma posição que
encontrou ressonância nos movimentos de reafricanização que aconteciam na Bahia e
alcançou uma plateia internacional.
Mestre Pastinha e outros angoleiros deixaram um legado diferente. Eles valorizam e
defendem uma capoeira que busca principalmente a manutenção da tradicional ancestralidade
cultural africana; a defesa da integridade física, espiritual e moral dos capoeiristas; a
valorização e perpetuação da comunidade da capoeira; e processos libertários desta prática
social (Pastinha, s/d).
Mestre Bimba deixou o legado de uma capoeira que reconhece a sua raiz, mas dialoga
e, por vezes, se submete às lógicas modernas, mercadológicas e opressoras. Não estou
desqualificando esta proposta, pois esta foi uma estratégia de sobrevivência da capoeira e dos
capoeiristas na sociedade brasileira e no mundo. Esse legado abriu novas possibilidades de
diversificação da prática da capoeira, os alunos de mestre Bimba produziram outras
modificações na prática da capoeira e geraram um terceiro estilo que é chamado de capoeira
Contemporânea. Este estilo tem se caracterizado por um apelo esportivo, competitivo e
mercadológico em detrimento de uma perspectiva de tradição cultural e de libertação. Um
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exemplo do apelo esportivo e competitivo foi a criação dos campeonatos nacionais e
internacionais de capoeira, bem como a defesa de que a capoeira deveria entrar para os jogos
olímpicos. Tais posturas causam debates acalorados no meio da prática social.
Apresento a seguir processos contemporâneos da prática da capoeira que têm
impactado os movimentos de sobrevivência desta cultura afro-brasileira tanto no Brasil como
no mundo, são eles: a crescente presença de mulheres nacionais e estrangeiras, o processo de
transnacionalização e as políticas de ações afirmativas do Brasil.

Contemporaneidade – presença da mulher, transnacionalização e políticas de ações
afirmativas
A capoeira foi historicamente um universo majoritariamente masculino desde o seu
surgimento até a década de 1970, quando as mulheres começam a ingressar cada vez mais
numerosamente nesta prática social. A partir da década de 1980 e 1990 o número de mulheres
capoeiristas ampliou-se enormemente, hoje elas são cerca de quarenta por cento (40%) da
totalidade de capoeiristas no mundo.
Há pouca documentação referente à influência e participação das mulheres na capoeira
nos séculos XIX e XX. Esta participação está registrada nas músicas cantadas nas rodas e em
altos policiais do Rio de Janeiro e de Salvador (Barbosa, 2005; Oliveira, 2004; Rego 1968).
Segundo o historiador social Josivaldo Pires de Oliveira (2004), essas eram mulheres pobres
que trabalhavam em atividades produtivas no espaço social da rua. A rua era considerada um
universo masculino determinado socialmente pelo discurso civilizador. Nessa perspectiva era
esperado que as mulheres se reservassem no espaço doméstico e quando em público se
comportassem de forma discreta, como faziam as mulheres brancas da elite. No entanto, não
era isso que ocorria com as mulheres capoeiristas.
Na rua, elas disputavam o espaço de venda de suas mercadorias e serviços, inclusive
enfrentando homens capoeiristas. De acordo com Oliveira (2004, p.68), elas eram ágeis,
versáteis, econômicas, políticas e libertas, vencendo o desafio de estar na rua. Estas “mulheres
da pá virada” disputavam esse espaço social masculino “a golpes de navalhas, cacetadas e
pontapés contra quem lhes representasse uma ameaça”; o que lhes rendia uma descrição
masculinizada. Elas representavam o “desrespeito à moral pública” e era perseguidas e presas
pela polícia diversas vezes. Nos registros policiais elas eram descritas como brava, valentes,
desordeiras, endiabradas, arruaceiras, incivilizadas, vagabundas e decaídas.
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No século XX, com a instituição das academias de capoeira, a presença das mulheres
passa a ser mais visível nas rodas. Ainda sim, conforme destaca a Barbosa (2005), sua
participação não era ativa no jogo, mas exerciam principalmente uma função de apoio
logístico, organizacional, burocrático no grupo. Somente a partir da década de 1980 é que elas
passam a ter uma participação ativa e mais numerosa na prática da capoeira.
Barbosa (2005) indica algumas razões para essa aproximação e participação das
mulheres. Muitas das mulheres que se destacam na capoeira buscam associar a linguagem
corporal e a concentração ritualística da capoeira com a prática da ioga, da dança ou das artes
márcias. Outras ingressam sem nenhuma experiência anterior com qualquer uma dessas
atividades, mas o interesse pela capoeira acaba despertando a busca por outros meios afins
com a intensão de validar a sua participação no jogo. Outro aspecto social importante que
caracteriza a participação das mulheres na capoeira a partir de 1980, é que muitas delas são
das classes sociais mais privilegiadas. Conforme aponta Barbosa (2005, p. 13):

é raro que uma menina que vive numa favela ou num bairro carente no Brasil, ou num
projeto residencial nos Estados Unidos, tenha condição financeira para pagar tais
cursos. Com raras exceções, as longas jornadas de trabalho das meninas e moças
pobres – que se esforçam para garantir o seu sustento próprio ou para ajudar a família
– não lhes permitem a oportunidade de se matricular em academias.

O fator econômico e mercadológico determinou, portanto, uma variabilidade na
participação de outros grupos sociais na prática da capoeira, assim como uma restrição para a
parcela mais pobre e afrodescendente da população. Barbosa (2005) aponta também outros
fatores que ampliaram essa participação de mulheres de diferentes grupos sociais na prática da
capoeira: a divulgação da capoeira no Brasil e no mundo; a maior emancipação das mulheres;
o apoio de intelectuais dos grandes centros urbanos; a modernização da família brasileira; a
política do Estado que elevou a capoeira à categoria de esporte e patrimônio cultural; a maior
infiltração da cultura afrodescendente na mídia; a penetração da capoeira nas escolas; a
expansão dos grupos folclóricos e shows culturais; a propagação e a divulgação da capoeira
na internet e a sua globalização; o estabelecimento de academias de capoeira no exterior; a
atitude mais aberta e menos machista dos mestres e instrutores; a organização de encontros e
eventos; o impacto positivo de capoeiristas que estão afiliadas a universidades no Brasil e no
exterior; o crescente número de publicações sobre capoeira; a inclusão da capoeira nos
programas educacionais e eventos públicos tanto no Brasil como no exterior.
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Mesmo com toda essa expansão da participação das mulheres na capoeira, elas ainda
enfrentam um processo de resistência machista e patriarcal por parte de alguns homens
capoeiristas. Segundo Barbosa (2004), eles muitas vezes usam de violência física ou
psicológica para afugentá-las das rodas. Existem as atitudes claramente discriminatórias e de
rejeição, assim como as ações de discriminação sutil e velada, que se caracterizam pelo
cavalheirismo exagerado dos camaradas. Outro aspecto observado pela autora diz respeito ao
assédio dos mestres e capoeiristas mais experientes que utilizam a sua posição de autoridade
para se envolver romanticamente com as alunas ou para exercer controle sobre elas. A
reprodução do sistema das sociedades patriarcais muitas vezes é percebida pela atitude de
superioridade que homens costumam assumir, e o papel secundário reservado as mulheres.
Em contraponto a essas dificuldades, Barbosa (2004, p.20) aponta que a maioria das
participantes de sua pesquisa relata que seus mestres estabelecem relações respeitosas e
afetivas. Elas enfatizaram que durante o treinamento não sofreram discriminações e nem
tiveram privilégios por serem mulheres. Além disso, “parece existir mais um clima de
camaradagem e companheirismo nas rodas de capoeira do que em muitos outros setores da
sociedade.”
As mulheres do alto escalão da capoeira têm trazido transformações na forma como
elas são vistas na comunidade, o que favorece a consolidação da sua presença nesta prática.
As mulheres mais graduadas têm se organizado e apoiado umas as outras na roda, bem como
têm mostrado que elas podem superar a força física com sagacidade e astúcia. Na pesquisa de
Barbosa (2005), elas expressam que as diferenças biológicas como menstruação e gravidez
não constituem impeditivos para a prática da capoeira. Algumas destas mulheres têm
associado esta atividade com a profissão acadêmica dentro e fora do país, e esta atuação
profissional tem colaborado para avanços da capoeira na sociedade global. A autora cita o
exemplo de três capoeiristas e acadêmicas que atuam ativamente no Brasil: mestra Janja
Araújo, mestra Paulinha Barreto e Letícia Vidor de Sousa Reis.
Mestra Janja e mestra Paulinha, juntamente com mestre Poloca, protagonizam uma
ação histórica marcante na capoeira Angola. Eles fundam o Grupo Nzinga:

uma homenagem à rainha angolana, no século XVII, lutou contra os
portugueses, chegando a expulsá-los temporariamente da costa de Angola e
que, durante as lutas pela independência no século XX naquele país, passou a
representar um símbolo de resistência contra o colonialismo. (Barbosa, 2005,
p.12)
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A escolha desse nome para o grupo representa não só uma homenagem às raízes
africanas, associando a resistência angolana e a sobrevivência cultural da capoeira, como
também, direciona a atenção para os feitos guerreiros femininos, enfatizando a capacidade de
liderança das mulheres e destacando o lugar importante que elas atualmente ocupam na
capoeira no Brasil e no mundo.
Um marco histórico que caracteriza a expansão mundial da capoeira foi a participação
de mestre Pastinha e sua delegação de capoeiristas no Festival de Arte e Cultura Negra de
Dakar em 1968. Nesse festival que mestre Pastinha apresentou a capoeira para o mundo.
Conforme a sua própria ladainha: “Pastinha já foi à África, para mostrar a capoeira do Brasil”.
Depois da África a capoeira vai para os Estado Unidos e se instala naquele país a partir de
1970. Conforme Tavares (2008, p.16):

E, dessa maneira, sorrateira e cautelosa, como a própria prática indica, a capoeira
emerge nos últimos 40 anos como um emblema internacional da cultura brasileira no
exterior, divulgando tanto uma peculiar arte do corpo, como o próprio idioma oficial
falado no Brasil, haja vista a decisão dos próprios mestres de exigir a obrigatoriedade
do uso do português, em todo o mundo, nas “ladainhas”, chulas, cânticos de roda e na
denominação dos golpes e movimentos no jogo.

Atualmente a capoeira é praticada nos cinco continentes, em mais de 130 países, por
mais de 200 mil capoeiristas em todo o mundo. É a maior disseminadora da língua portuguesa
no mundo. Na história mais recente, a partir da década de 1980, a capoeira desenvolve e
consolida um processo de transnacionalização. O conceito de transnacionalização foi
introduzido à teoria das relações internacionais pelos estudos políticos sobre redes sociais
(Ferreira D. G., 2008). Segundo o antropólogo Daniel G. da Silva Ferreira (2008), “o
transnacionalismo origina-se do reconhecimento, por parte dos cientistas sociais, de que
muitos imigrantes mantêm laços com a cultura e a sociedade de suas nações de origem”,
como é o caso dos capoeiristas.
A capoeira foi se tornando visível aos olhos estrangeiros e acabou sendo percebida em
2004 pela Organização das Nações Unidas para Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO),
quando foi introduzida dentro do programa de mobilização de escolas pertencentes à rede de
escolas da UNESCO de combate ao racismo, à discriminação e à exclusão, como uma prática
dos “africanos da diáspora”. Neste mesmo ano, o Ministro da Cultura Gilberto Gil fez um
pronunciamento numa cerimônia da Organização das Nações Unidas (ONU) no qual, entre
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outras coisas, apresentou o Programa Brasileiro e Internacional para a Capoeira (Ferreira D.
G., 2008).
Se no início do século XX a capoeira se configurava como uma prática de africanos e
afrodescendentes recém-libertos, atualmente, no despertar do século XXI, ela é praticada por
pessoas de diferentes etnias, gêneros, idades, classes sociais, em mais de 130 países no
mundo. Conforme Falcão:

Nos últimos anos, muitos capoeiras saíram do Brasil em busca de melhores condições
de vida e de reconhecimento. Nesse movimento, além de contribuírem, efetivamente,
com o processo de expansão de sua arte pelo mundo, colaboram com a divulgação da
cultura brasileira no exterior por meio de discursos que realçam a capoeira à condição
de prática “exótica”, “tropical”, “brasileiríssima”.

Tanto a inserção de novos grupos sociais quanto à propagação dos referidos discursos
sobre a capoeira no exterior impactam esta prática e trazem consigo renovados processos de
dominação e desqualificação, bem como processos de resistência e libertação. É difícil
desenvolver uma avaliação sobre estes tópicos, pois são processos que estão em curso e ainda
inconclusos, o tempo irá revelar os resultados.
Além das novas perspectivas trazidas pela transnacionalização, a capoeira no século
XXI também encara novos desafios políticos dentro do contexto brasileiro. O presidente
Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a assumir que o Brasil é um país racista. Fato que
criou condições para o desenvolvimento de Políticas de Ações Afirmativas para a população
negra. O governo seguinte, do presidente Luís Inácio Lula da Silva, foi o que implementou
diversas dessas políticas nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Trabalho e Cidadania. Entre
estas ações destaco a primeira lei aprovada no governo Lula, a Lei 10.639 (Brasil, 2003), que
torna obrigatório a Educação das Relações Étnico-raciais e o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana nas escolas.
Abro um parêntese para destacar que depois de 300 anos de intenso tráfico negreiro e
escravização, o governo republicano nos seus primeiros 40 anos empreendeu políticas de
marginalização, exclusão, perseguição e extermínio da população afro-brasileira. Em outras
palavras, durante pelo menos 340 anos da nossa história, o Brasil empregou políticas públicas
desumanas e injustas contra essa população. Estas políticas foram seguidas das políticas
nacionalistas e modernas que visaram desqualificar e descaracterizar a herança africana das
culturas afro-brasileiras em defesa de uma identidade homogeneizadora e opressora de

125

brasilidade. A injustiça e a desigualdade foram produzidas historicamente enquanto bandeiras
governamentais. Desta forma, a implementação de políticas de Ações Afirmativas ou políticas
de reparação não significa outra coisa senão a promoção de justiça social e democracia no
Brasil. A população afro-brasileira tem o direito de ser beneficiária de políticas específicas
para a afirmação da sua existência, a sua experiência, dignidade e a sua expressividade
cultural ancestral na sociedade com vistas a corrigir desigualdade que foram historicamente
produzidas desde o início do que entendemos por Brasil.
A Lei 10.639 (Brasil, 2003) representa uma conquista importantíssima para o povo
brasileiro em geral, especialmente para os afro-brasileiros. A população brasileira tem agora a
oportunidade de conhecer outras dimensões da nossa própria história que ficavam silenciadas
na escola e na sociedade durante mais de 500 anos. A história e a cultura de mais da metade
dos brasileiros, os afro-brasileiros, não era devidamente ensinada. Isso acarreta prejuízos
socais, intelectuais, morais, éticos, políticos e identitários para toda a nação.
Por exemplo, se a história e contribuição da capoeira para o Brasil fosse estudada na
escola, eu não precisaria fazer uma apresentação tão longa como esta para introduzir o assunto
e boa parte desse conhecimento (que ainda é bem desconhecido) já existiria no imaginário
coletivo do país. Pelo menos mestre Bimba e mestre Pastinha, já deveriam ser conhecidos por
todos os brasileiros devido às glorias que eles renderam ao país ao fomentarem e difundirem a
capoeira pelo mundo.
Na especificidade da resistência da capoeira no Brasil, essa lei constitui um marco
afirmativo substancial. Depois 65 anos do processo de descriminalização, a capoeira passa
agora a fazer parte do currículo obrigatório do Sistema Formal de Ensino no Brasil. Ela saiu
do código penal em 1937 e 65 anos depois entrou para os Parametros Curriculares Nacionais
da Educação brasileira. Os significados desta mudança ainda estão por vir. Aquela prática que
foi desqualificada como “babarie e degeneração moral”, perseguida e criminalizada ao longo
da história do Brasil, resistiu bravamente e hoje tem a chance de mostrar o seu valor cultural e
histórico de forma oficial na legislação brasileira. Essa conquista glorifica os esforços de
sobrevivência da comunidade da capoeira na medida em que todos os brasileiros terão a
oportunidade de conhecer, reconhecer e valorizar como e porque esta prática ancestral
africana resitisiu e sobreviveu a pelo menos 400 anos de ataques genocidas.
Esta pesquisa adota a referência de capoeira Angola proposta e defendida por mestre
Pastinha como forma de colaborar para o processo de reconhecimento da ancestralidade
africana da capoeira e sua luta por sobrevivência e dignidade da população afro-brasileira. Eu,
como integrante do Centro Esportivo de Capoeira Angola – Academia João Pequeno de
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Pastinha e pesquisadora desta cultura, busco desenvolver análises com base no referencial da
Psicologia africana apontando a coerência e a profundidade desta prática com princípios
filosóficos, psicológicos, sociais, políticos, históricos oriundos da África Negra e como eles
são preservados dentro do legado de mestre Pastinha.
As análises apresentadas nos próximos capítulos partem do pressuposto de que a
capoeira Angola da escola de Pastinha preserva fundamentos ancestrais africanos e que eles
são aprendidos e mantidos pelos capoeiristas na prática cotidiana desta cultura. Para
evidenciar esta tese identifico elementos centrais da prática da capoeira Angola e sua relação
com a ancestralidade africana no próximo capítulo. Na sequência analiso os impactos
psicológicos e identitários que esta prática promove na vida de capoeiristas, no caso, a partir
das histórias de vida das duas mulheres participantes desta pesquisa, a mulher negra – mestra
Janja – e a aprendiz branca – Simone. Por fim, desenvolvo uma reflexão sobre questões as
contribuições desta investigação para a realidade brasileira e a descolonização mental de
angoleiras.
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CAPOEIRA ANGOLA DE PASTINHA
Análise do princípio cultural à luz da Psicologia Africana

A capoeira para quem não ver com observação, não conhece bem, não
lhe dá o mínimo valor. Ela dá possibilidade não só para capoeira,
como também outras coisas que do corpo desperta e não pode negar o
seu real valor. Já é, e é conhecido e confirmado tradicional, não lhe dá
valor é porque não viu o corpo fazer mezerês...

Capoeira Angola é mandinga de nego escravo em ânsia de liberdade,
seu princípio não tem método, seu fim é inconcebível ao mais sábio dos
capoeiristas. Mestre Pastinha

Esta investigação visa reafirmar o valor da capoeira Angola para o desenvolvimento
humano integral, ou seja, em todas as dimensões (física, mental e espiritual) (Akbar, 2004),
conforme defendido por mestre Pastinha. Busca também compreender o princípio desta arte
conforme foi defendido por este mestre e seus apoiadores, princípio que caracteriza-se como
uma filosofia de vida à moda africana.
Isto significa que adotei uma determinada postura em relação aos processos históricos
e políticos apresentados anteriormente. Esta postura é informada por algumas razões:
primeiro, pela importância histórica de mestre Pastinha para a sobrevivência e resistência da
capoeira na sua forma tradicional africana. Esta defesa gerou um legado vivo de
conhecimentos encarnados nos angoleiros e determina um lugar particular para a capoeira
Angola no mundo em relação à outras modalidades de capoeira. Segundo, eu sou uma
angoleira do Centro Esportivo de Capoeira Angola – Academia João Pequeno de Pastinha
(CECA-AJPP) criado por mestre Pastinha e mantido por mestre João Pequeno e Mestre Pé de
Chumbo (um de seus discípulos); assim como, mestra Janja também é representante deste
legado já que foi iniciada por mestre Moraes, e conviveu e aprendeu com mestre João Grande.
Portanto, nós duas praticamos a capoeira Angola na perespectiva de mestre Pastinha e esta
experiência nos modifica enquanto ser humano, conforme será mais bem detalhado no
capítulo “Experiências Vividas na Prática da Capoeira Angola”. Para refletir e ressaltar o
valor desta prática cultural de resistência afro-brasileira, utilizarei as referências da Psicologia
africana buscando coerência com o paradigma humanista e holistíco descritos no capítulo
teórico “Bases Filosóficas e Epistemológicas da Psicologia Africana”.

128

Apresentarei a vida e a obra de mestre Pastinha a partir de três referências principais: o
seu próprio livro Manuscritos de Mestre Pastinha, escrito por volta de 1958; o documentário
Pastinha: uma vida pela capoeira de produzido por Antonio C. Muricy em 1984; e conversas
que tive com mestres durante mais de uma década de inserção nesta prática.

Mestre Pastinha – um sábio à moda africana
Vicente Ferreira Pastinha nasceu em 5 de abril de 1989 em Salvador, fruto da união de
uma mulher negra africana e um homem branco espanhol. Começou a aprender capoeira com
10 anos de idade com mestre Benedito, um africano natural de Angola. Ele conta: “eu
procurei um dos mestres mais civilizado e respeitado na roda tinha uma argola como premio.
Com ele aprendi a viver nessa fonte bendita para elaborar tão sadios princípios... tive bom
mestre, e eu não inventei; eu vi e achei bom, e aprendi no circo de cadeiras, para aprender o
jogo de dentro18”. Pastinha explica que dedicou sua vida na capoeira para aliviar os
sofrimentos gerados pelos inimigos, que “trabalhavam na galanteria da valentia”. Os
valentões eram os capoeiristas bons de briga, portanto, seus inimigos eram as pessoas
violentas.
Mestre Pastinha deu baixa na Marinha em 1910 com cerca de vinte anos de idade e
naquele tempo ele já era professor de capoeira. A prática da capoeira era crime e, mesmo
assim, continuava sendo jogada nas ruas, nos guetos e nas festas de largo. Uma roda muito
conhecida acontecia no bairro da Gengibirra em Salvador, onde grandes mestres se reuniam
para jogar. Certa vez, um aluno de mestre Pastinha, Aberrê, o levou para esta roda de
capoeira; lá os mestres presentes entregaram a capoeira “com a mais viva confiança e
capacidade no destino para o futuro” para mestre Pastinha cuidar. Eles identificaram que
mestre Pastinha tinha um entendimento, uma postura e uma visão dos problemas históricos da
capoeira e como eles poderiam ser superados. Em suas palavras, ele conhecia “o caminho
verdadeiro para os capoeristas”.
Este fato histórico merece bastante atenção, pois sua importância e profundidade
influênciará toda a história da capoeira no Brasil e no mundo até os dias de hoje, inclusive
esta atual pesquisa. O que aconteceu na roda do Gengibirra em Salvador foi uma consagração
18

Todas as aspas se referem a expressões utilizadas pelo próprio mestre Pastinha nos Manuscritos de Mestre
Pastinha. Este manuscrito foi redigido à mão e a sua leitura é peculiar. Reproduzo-o da mesma forma que está
escrito. Palavras podem aparecer com grafia incorreta e a pontuação utilizada por mestre Pastinha não representa
a linguagem escrita formal. Este texto é praticamente um texto oral. Desta maneira, ao ler os manuscritos (e os
trecho que eu transcrevi deles) o leitor tem que imaginar como se tivesse ouvindo um velho mestre falar, a
pontuação representa as paradas respiratórias e as ênfases dadas no que está sendo dito.
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coletiva da maestria, da sabedoria, e da visão de futuro de mestre Pastinha. Foi a comunidade
de mestres, ou seja, das pessoas que já são reconhecidas pelo seu valor e atuação
diferenciados dentro da comunidade mais ampla e da capoeira, que passou a responsabilidade
de cuidar do futuro da capoeira para mestre Pastinha. A capoeira enfrentava muitos desafios
naquela época, inclusive o da criminalização, e eles enxergavam que Pastinha tinha condições
de organizar a cultura e a colocar no futuro do país. Nenhum capoeirista contesta este
episódio e os feitos fundamentais que este mestre empreendeu a partir daí. Ele honrou com
louvor a responsabilidade que lhe foi atribuida coletivamente por grandes mestre da época.
Esta história ilustra a maneira africana de entendimento sobre o que é uma pessoa
sábia ou inteligente (Akbar, 2004). A comunidade de mestres de capoeira da época entendiam
que mestre Pastinha tinha não só conhecimento sobre a capoeira, mas também julgava a
realidade e fazia usos prudentes desse conhecimento na luta pela manutenção da tradição
africana de capoeira Angola. Este mestre se preocupava com a libertação mental e espiritual
dos capoeiristas das “guarras da escravidão” gerada pela ignorância. Segundo ele, a
ignorância sobre si mesmo e sua história levava o capoeirista a usar violência contra seus
camaradas no jogo, o que atentava contra a sobrevivência da capoeira e da sua própria
comunidade. Ele não só tinha um discurso excelente, mas uma vida repleta de ações coerentes
e harmônicas reconhecidas pela comunidade e pela sociedade em geral.
Esse foi o primeiro passo para a consagração de mestre Pastinha como patrono da
capoeira Angola. A partir daí, em 1941, com mais de 60 anos, ele funda o Centro Espotivo de
Capoeira Angola, o famoso CECA, “uma casa de mestres” (Muricy, Pastinha: uma vida pela
capoeira., 1989). Nesse período, conforme já foi apresentado no capítulo anterior, a capoeira
havia sido descriminalizada, o processo de institucionalização já estava em curso e mestre
Bimba também já era amplamente conhecido como lutador, começando a apresentar suas
posturas diferenciadas no sentido de criar a capoeira Regional. Mestre Pastinha, com o apoio
de outros mestres, institucionaliza no CECA a defesa da forma tradicional da capoeira, à
maneira africana, e a batiza de capoeira Angola, fazendo uma referência tanto aos angolanos
que eram exímeis capoeiristas quando ao continente mãe.
Pastinha era um visionário, tinha uma leitura crítica sobre as dificuldades históricas
que a capoeira enfrentou até ali, sobre os problemas que ela enfrentava em sua época e sobre
o futuro que esta prática teria no Brasil e no mundo. A partir desta leitura de mundo, ele
defendeu fervorosamente as africanidades da capoeria, os seus alicerces, o seus fundamentos,
a sua fortaleza, entendendo que “a ciência da capoeira” tem muito o que contribuir para o
desenvolvimento pessoal e coletivo dos capoeiristas e da sociedade brasileira.
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Mestre Pastinha se autoapresentava como um educador, brasileiro, que se sentia bem,
respirava bem, e era feliz em todos os meios sociais. Ele alegrava a quem lhe conhecia e via,
pois tudo o que fazia era com uma simplicidade e desprendimento, e sua humildade era
natural. Ele era um ser simples. Esta auto definição é complementada por grandes
personalidades que o conheceram pessoalmente como: o fotógrafo francês Pierre Verge, o
artista plástico baiano Caribé, o historiador baiano Fred Abreu, entre outros. O escritor Jorge
Amado diz que ele foi um teórico da dignidade da capoeira, porque ele resgatou a coragem,
a luta e a invencibilidade do povo. Ele ensinou o que é a vida, e que é com o corpo que a
gente aprende o que é a vida (Muricy, Pastinha: uma vida pela capoeira., 1989).

O CECA: legado africano de mestre Pastinha
Mestre Pastinha é um sábio, no sentido africano de ser (Akbar, 2004). Ao defender a
tradição original da capoeira Angola, ele orientou e ensinou pessoas de todas as classes,
etnias, gêneros, idades e credos como é que se vive uma vida saudável em comunidade,
mesmo diante de realidades extremamente opressivas como eram as de sua época. Ele fundou
um Centro ou Academia, onde ensinou filosofia, educação, arte, cidadania, dignidade,
espiritualidade, e uma infinidade de valores humanos, por meio de uma prática corporal e
oral. Ele não só transmitiu essa prática, deixando um legado de conhecimentos encarnados em
mestres formados, João Pequeno e João Grande, como também registrou seus fundamentos
nos Manuscritos de Pastinha, um legado deixado na forma escrita.
A grandiosidade do trabalho de mestre Pastinha é reforçada por uma de suas
características mais evidentes, a sua humildade. Ele mesmo reconhece que não foi o único e
melhor mestre na arte da capoeira, outros mestres muito bons existiram antes e
contemporaneamente a ele, bem como, se empenhou para “fazer mestres de amanhã”. No
entanto, ele sabia que a sua contribuição para a organização da capoeira Angola foi
extremamente importante e ficou materializada na fundação do Centro Esportivo de Capoeira
Angola – CECA. Pastinha escreveu:

Eu já fui destinado pela natureza, feito da poeira, para ser jogador de capoeira, aprendi
ter força de vontade, alegre e não com tristeza... a minha preciosíssima capoeira
Angola; é bela, o que eu aprendi, e amei de fato, eu atribui o direito de ser juiz e é o
que eu achei, foi o que fiz, sim, pensei assim providenciei um centro para os
capoeiristas: com registro, carteiras, e camisas para o seu esporte ... Vicente Ferreira
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Pastinha marcha com capacidade, domínio próprio e firmeza de caráter procurando
ação e mais potencialidades para uma academia e um centro de capoeira Angola que
vai enriquecendo o seu espírito, e ganhado na luta, na força de vontade que meu
espírito estriba-se para conseguir conduzir a bom êxito, é com a minha força de
vontade, que eu venço o desânimo, os meus sucessos alcançados; está na força e
decisão, a força de vontade, é uma fortaleza, para cada capoeirista que ame seu
esporte, é pela consciência de si mesmo, no meu justo valor, não há exaltação vaidosa,
o valor é agir com simplicidade, respeito ao seu semelhante; todos são iguais, no
mesmo curso de evolução.

Nesse trecho extraído dos Manuscritos, é possível apreciar a grandeza e profundidade
das palavras e ações de mestre Pastinha. A cada página lida de seu texto há uma infinidade de
mensagens subliminares, destacarei apenas algumas delas. A dimensão espiritual da sua vida
e obra está sempre presente na sua leitura de mundo, por exemplo, quando ele afirma que já
veio destinado a trazer esta contribuição para a capoeira e que ele está num processo de
evolução espiritual, assim como todos os capoeiristas, como veremos adiante. O autodomínio,
a firmeza de caráter e a força de vontade são características da sua personalidade que
alimentam a sua luta em defesa da capoeira, que se materializou nos fundamentos do CECA.
Entre os valores pregados dentro deste centro, agir com simplicidade e respeito aos seus
semelhantes faz parte do processo de tomada de consciência sobre sua própria evolução e a de
outras pessoas. As ideias de buscar a consciência sobre si mesmo e de unidade universal
podem ser percebidas em seu discurso, caracterizando a orientação axiológica africana
(Akbar, 2004).
Dessa maneira, a prática da capoeira Angola é em primeira instância uma prática
espiritual de acordo com o modelo africano (Nobles, 2006; Akbar, 2004; Mbiti, 1970). Ela
não é uma religião e nem nasce diretamente de terreiros religiosos, como é o caso do maracatu
e do jongo, para citar dois exemplos. No entanto, na leitura dos Manuscritos, nas conversas
com mestres antigos, e na própria ritualística da roda de capoeira Angola, é possível perceber
e encarnar a dimensão espiritual sempre presente. Esta afirmação é reforçada pelos estudos de
Obi (2008) sobre a origem africana da capoeira, remetendo-a a prática do engolo, e de
Barbosa (2005) sobre a gramática do corpo e a dança das palavras, no qual, entre outras
coisas, a autora ressalta os traços religiosos da capoeira.
Obi (2008, p.111) fez uma extensiva pesquisa em Angola, principalmente na região da
Cimbebasia, no sul daquele país. Lá ele encontrou entre os povos Bantu a prática do engolo,
que continha um ethos mais marcial. “Os praticantes e observadores costumavam formar
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círculos (ontanga) e começavam a bater palmas. Então uma pessoa começava a cantar uma
canção de engolo. Em muitas canções um „eh-eh‟ era entoado como uma resposta de refrão”.
O autor afirma ainda que “o engolo tinha um arsenal distinto de chutes, rasteiras e evasões.
Entretanto, havia diferenças estilísticas entre os indivíduos, as comunidades e as gerações”.

Esses inúmeros grupos espalhados em Cimbebasia dividiam os mesmo quatro
elementos técnicos de chute circular, chutes com o corpo invertido, rasteira e
evasão defensiva (mesmo que em suas proporções e estilos de execução
variassem de acordo com a região), deixando-nos concluir que a prática do
engolo com seus elementos constituintes remonta a vários séculos.

As semelhanças entre a descrição da prática do engolo e a da capoeira são bastante
significativas e qualquer capoeirista ou leigo interessado pode notar. Conforme Obi (2008)
segue descrevendo a dimensão espiritual do engolo, ou seja, os significados profundos desta
cultura, as semelhanças continuam e corroboram para o um melhor entendimento da própria
capoeira.
Obi (2008, p. 113) afirma que a prática do engolo tinha tanto uma função de
entretenimento quanto um lado espiritual. “Mestres profissionais do engolo era iniciados na
arte como uma vocação sagrada”. Devido a esta iniciação eles eram tratados com a mesma
distinção que os profissionais de Kimbanda (adivinhos/especialistas rituais). Segundo o autor,
o funeral destes mestres era realizado com um cerimonial especial por seus companheiros. É
possível afirmar que os mestres de capoeira também conquistam esse status diferenciado e de
respeito dentro da comunidade afro-brasileira, em especial. Segundo o autor, a dimensão
espiritual vai mais além:

engolo pode ser entendido como uma manipulação estilística de poderes ancestrais.
Tal como a maioria dos grupos de língua de Savannah Bantu, os cimbebasianos
compartilhavam uma visão cosmológica herdada de seu mundo espiritual ordenado
em torno do conceito de Kalunga... Além de diretamente significar “o que traz a
ordem”, Kalunga também se refere à ordem cosmológica que Deus criou... havia a
crença de que bons ancestrais viviam além, ou, mais precisamente, abaixo, de
Kalunga em um invertido submundo que poderia ser acessado.

Nesse submundo, entre outras coisas apontadas por Obi (2008), os ancestrais andavam
em posição invertida, com seus pés para a cima e suas mãos para baixo. Este conhecimento
respalda uma interpretação espiritual dos chutes do engolo, já que grupos de língua Savannah
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Bantu, como os Pende e os Kongoleses, utilizavam em seus rituais chutes semicirculares e
inversões corporais para acessar o mundo espiritual e o poder ancestral. Significados
semelhantes podem ser encontrados na prática da capoeira, por exemplo, quando mestre
Augusto Januário diz que “capoeirista pensa melhor de cabeça para baixo”, ou que capoeirista
vê o mundo de cabeça para baixo e por esta razão enxerga outras dimensões que normalmente
escapam às pessoas que só ficam na posição ereta. Esta postura diante do mundo influencia
inclusive a maneira com que capoeiristas resolvem problemas (Nogueira S. G., Processos
Educativos da Capoeria Angola e Construção do Pertencimento Étnico-Racial, 2008).
Obi (2008) demonstra que a partir da fundação da cidade de Benguela em 1617 foram
organizadas expedições a Cimbebasia, prisioneiros foram capturados, e em 1770
cimbebasianos foram parte importante do comércio daquela cidade. Entre os anos 1770 e
1790 ocorreu o ápice do mercado de Benguela e o Rio de Janeiro dominava o tráfico de
escravos que vinha de lá. Portanto, o autor afirma que “os escravos cimbebasianos e seus
vizinhos aparentemente levaram consigo para o Brasil sua arte de lutar com os pés”. Desta
sorte, Obi (2008) indica que a ancestralidade da capoeira parece estar relacionada com a
prática do engolo da região da Cimbebasia em Angola. Esse é um dos raros estudos sobre a
origem da capoeira que de fato apresentam dados oriundos de pesquisa de campo e
documental demonstrando a sua tradição africana da nossa cultura. A grande maioria dos
trabalhos históricos sobre o tema não passaram de especulações, conforme o autor mesmo
comprova19.
Barbosa (2005) também apresenta algumas considerações sobre a dimensão espiritual
da capoeira. Ela destaca que a relação entre capoeira e rituais religiosos afro-brasileiros não é
direta, mas a primeira utiliza algumas expressões que frequentemente se referem à prática de
rituais mágicos, como “corpo fechado” e caxixi. Além disso, as cantigas enfatizam a relação
19

Creio que é importante refletir sobre o significado de Maduka T. J. D. Obi ser um pesquisador angolano
residente nos Estados Unidos e ele dar essa contribuição científica para a capoeira. A maioria dos estudos
brasileiros sobre a origem da capoeira foi produzida com base em especulações e um dos raros que se embasam
por documentos e, especialmente, em pesquisa de campo em Angola foi produzido nos Estados Unidos. Não
quero desmerecer o Brasil e idolatrar aquele país, pelo contrário, minhas ressalvas com aquele país imperialista
são enormes. No entanto, o contexto estadunidense dos estudos negros e africanos foi e ainda é bastante rico
tanto em termos materiais quanto intelectuais. Na verdade, as condições materiais para o desenvolvimento
intelectual afro-americano foi e ainda é bastante frutífero. O estudo de Obi é parte deste processo histórico de
produção de estudos acadêmicos da diáspora africana, uma das consequências da união entre africanistas e
americanistas que desenvolveram um diálogo intelectual profícuo e com recursos de pesquisa. Ressalto mais
uma vez que, o Brasil tem um enorme potencial afrodescendente, diria de proporções continentais, para
contribuir de forma consistente para o desenvolvimento dos estudos acadêmicos da diáspora africana, mas
precisamos que eles sejam apoiados por extensivos recursos materiais e de forma urgente. Em outras palavras,
precisamos investir na produção intelectual negra e africana no Brasil sobre afro-brasileiros, assim como em
intercâmbios de pesquisa entre as diásporas africana e o continente mãe, a fim de avançarmos e participarmos da
produção global de conhecimento no mundo.
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entre os movimentos ritualísticos da roda e os aspectos religiosos do jogo, um exemplo é a
tendência de muitos capoeiristas se benzerem ao pé do berimbau antes de jogar. A autora
apontam conexões indiretas entre a capoeira e o Candomblé que se referem especialmente a
orixás associados ao jogo, como: Oxóssi (o caçador), Iansã (senhora das matas), etc. Outro
exemplo apresentado por ela é sobre Exu:

De natureza dupla (ofensiva e defensiva), a capoeira é jogada de acordo com
a energia de quem entrou na roda. Assim, pode-se associar o/a jogador/a de
capoeira a Exu, pois a posição intermediária e instável desse orixá –
mensageiro e interlocutor entre o céu e a terra, invocado tanto para o bem
quanto para o mal – leva-o a ter uma natureza ambivalente. (p. 93)

Barbosa (2005) aponta ainda que é comum encontrar na capoeira referências ou
invocações aos santos da Igreja Católica devido ao sincretismo religioso nas práticas afrobrasileiras. Por fim, ela destaca:
No ritual da capoeira, a roda se torna um local de transmissão do axé – a
energia vital, espiritual e emocional, ou princípio dinâmico – que circula e
flui através dos instrumentos, dos cantos, das palmas e dos movimentos dos
corpos. Os jogadores relatam que, no ápice da tensão lúdica, devido ao seu
alto grau de concentração, sentem-se em uma espécie de transe quase
religioso e que o estado de êxtase que existe nas rodas de capoeira é derivado
da interação dos participantes. Neste contexto, os sentidos dos jogadores e da
plateia tornam-se sensores e transmissores da arte de sentir/jogar capoeira.

Dentro do ritual da capoeira o axé é o elemento que unifica na roda todas as pessoas,
capoeiristas e plateia. É um elemento invisível, porém concreto e real, pois ele é sentido por
todos os participantes independente de credo, idade, sexo, formação educacional e experiência
na capoeira. O axé representa a dimensão espiritual ou transcendental do jogo. É difícil
descrevê-lo em palavras porque na verdade o seu entendimento só é mais bem captado pela
experiência vivida, pela sensação encarnada no corpo.
Esse talvez seja um ponto crucial para entender o que Nobles (2006) e Mbiti (1970)
apontavam sobre as relações integrais entre religião e filosofia no oeste africano pré-colonial.
Eles afirmam que o ponto central do modo de ser africano seria a “disposição espiritual” ou a
“consciência coletiva”, que se manifesta pela tradição oral. Essa manifestação espiritual e
coletiva na capoeira é, portanto, mediada pelo elemento invisível, o axé. É por esta razão que
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os autores reforçam que as práticas relacionadas a religiosidade e seus significados eram de
tal forma integrados à vida cotidiana da comunidade que não era possível separar a
experiência vivida dos seu significados “religiosos” ou espirituais. É a partir da compreensão
desta característica do modo de vida africano que é possível afirmar que a capoeira Angola
não é uma religião, mas é uma prática espiritual.
Conforme foi descrito em capítulo anterior, Nobles (2006) desenvolve o termo
spiritenes que significa “força vital”, o qual na capoeira é chamado de axé, a qualidade que
representa o modo de vida em que toda a experiência humana tem um significado espiritual.
Em outras palavras, o que as pessoas faziam coletivamente era motivado pelo que
acreditavam, e o que elas acreditavam brotava do que faziam e experimentavam em
comunidade, o que representa uma práxis comunitária, em outras palavras, a
indissociabilidade da teoria e da prática dentro de uma comunidade. Segundo o autor, essa é
uma das dimensões da norma orientadora de unidade com a natureza. Portanto, dentro de um
tradição de pensamento africano pode-se concluir que o axé é um elemento concreto que
unifica a comunidade e a natureza, e dentro do ritual da capoeira tudo adquire sentido integral
por meio deste elemento espiritual ou energético.
Mestre Pastinha defendeu firmemente a origem africana da capoeira Angola, também
chamada de capoeira mãe. Várias vezes em seu texto ele faz menção à capoeira do passado, às
suas dificuldades, à decência ensinada pelos mestre africanos. Ele escreveu:

Meus amigos essa luta foi, é e será uma guerra que arriou nos corações nos Africanos,
não tinham armas para defender-se sua integridade dos milhares e milhares de negros
morriam em nossos navios, por este sistema de luta eles aprenderam e se defenderam.
Ela é luta, é mais defeiza, e mais aperfeiçoada no sistema de dança para o seus bem
digno de figurar no concerto universal das nações. Não há dúvidas, já está na memória
de todos Brasileiros... Eu escrevo para todos os Brasileiros com base principal a
felicidade dos capoeiristas Angoleiros.

O mestre aponta a origem da capoeira como uma luta de defesa da integridade dos
africanos desde a vinda nos navios negreiros, ou seja, foram os africanos mesmos que a
produziram no contexto de colonização e escravidão do Brasil, afirmando a sua qualidade
afro-brasileira. Estes povos que aqui chegaram tiveram que lutar para defender a sua vida,
defender a sua integridade. Esta luta não tinha outra arma senão o próprio corpo, o corpo
inteiro, perpassado por todas as dimensões da existência. No seu sentido mais completo e
profundo, a defesa da integridade é luta pela sobrevivência das dimensões física, mental e
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espiritual, ou seja, a expressão humana individual e coletiva na perspectiva africana (Akbar,
2004).
Mestre Pastinha entendia que o modelo africano de luta para defesa da integridade era
universalmente humano, poderia ser desenvolvido nas nações de todo o mundo, como
realmente acontece hoje em dia. Ele destaca que o aspecto humano desta luta foi aperfeiçoado
num sistema de dança, que evidencia a característica africana da oralidade e gestualidade,
ambas se expressam pela linguagem corporal (Akbar, 2004). Por esta razão, Pastinha afirma
que muitos mestres africanos chamavam a atenção quando alguém não estava no ritmo, pois
eles educavam com decência dentro do esporte da capoeira, “esta é a razão que todos que
vieram do passado tem jogo de corpo e ritimo”.
Na sua leitura do mundo, Pastinha também aponta que a capoeira do passado e de sua
época enfrentou muitas dificuldades, e estas impediram que ela se desenvolvesse plenamente.
Umas das dificuldades relatadas foram as perseguições policiais que “escasiaram” ou
“derrimiram” a capoeira. O que causou algumas recusas de mestres africanos e a sua falta foi
sentida nesta prática. Pastinha se preocupava em apontar os erros e o atraso da capoeira, mas
também apontava o caminho que deveria ser trilhado para elevar a capoeira no Brasil e no
mundo, que é a união dos capoeiristas para salvaguardar a mesma.
Na sua leitura crítica, mestre Pastinha combateu veementemente a ignorância e a
violência dos capoeiristas, ele as chamava de “o mal da capoeira”, “as trevas da capoeira”.

Meu amigo, antigamente era doloroso uma roda de capoeiristas, eram homens sem fé,
uns aos outros, só pensavam em promover o horror ao seus camaradas, contra a sua
própria profecia. Eu tornei-me apto para cumprir a missão do que foi investido por
Deus. Eu compreendi que deve-se ter convicção de combater o mal na capoeira, era e
é uma necessidade maior do que conservar a vida: tudo que aprendi está na minha
alma... o capoeirista aprende para impedir o inimigo com espirito de sacrifício e sua
disciplina, para defender nossos direitos e não praticas violenta contra integridade
pessoal. Não é o herói, é o cego de sua própria dignidade...

Os processos históricos de quatro séculos de perseguição, marginalização,
criminalização e extermínio da população afro-brasileira, geraram um ambiente social em que
“ou você matava, ou você morria”, conforme muitos mestres já contaram. Essa atmosfera de
medo promovida pela violência contra a população afrodescendente gerava uma reação
igualmente violenta da população afro-brasileira contra si mesma. Esta reação violenta
aparecia nas rodas de capoeira de antigamente, onde muitos capoeiristas eram pessoas que
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não tinham confiança uns nos outros e acabavam usando de violência no jogo. Esta atitude,
segundo Pastinha, atentava contra a “própria profecia”, ou seja, contra a própria orientação de
sobrevivência individual e coletiva de afrodescendentes (Nobles, 2006). Esse era o mal ou as
trevas da capoeira, quando os próprios capoeiristas ao se adaptarem à realidade opressiva e
cruel subvertem a norma da sobrevivência em autodestruição (Akbar, 2004). Em outras
palavras, quando os capoeiristas atacam com violência uns aos outros individualmente,
atingem também a própria existência da capoeira em sua dimensão coletiva; comprometem
tanto a sobrevivência individual quanto a comunitária.
Mestre Pastinha entendia que esse processo de autodestruição individual e coletiva dos
camaradas era o mal que deveria ser veementemente combatido. Ele sabia que o processo
autodestrutivo tinha suas bases na ignorância dos capoeiristas sobre a realidade opressora e
cruel (Akbar, 2004). Ele assume o combate à ignorância como a missão espiritual que lhe foi
destinada, missão que busca cumprir com disciplina e espírito de sacrifício. Dessa maneira, o
capoeirista tem que aprender a combater o inimigo, ou seja, a realidade opressiva, e não seus
camaradas, defendendo os seus direitos na sociedade e contribuindo para a sobrevivência
individual e coletiva da comunidade (Nobles, Seeking the Sakhu - foundational writings for
an African Psychology, 2006). Mestre Pastinha orienta que “não si podem neutralizar os
males da capoeira, sem lhe falar claramente aos capoeiristas para combater a ignorância que é
seu maior inimigo de si, e seu esporte”. O CECA foi criado para cumprir esta missão de
combater a ignorância, para distinguir os verdadeiros capoeiristas dos falsos, com base num
“perfeito conhecimento de caminhar com segurança para regular os nossos custumes, e dos
nossos olhos para guiar nossos passos”.
O regulamento e funcionamento do CECA é orientado por princípios éticos e morais
que estão em harmonia com a perspectiva africana, são praticamente premissas que regem o
que eu estou chamando de uma práxis coletiva libertária (Nobles, Seeking the Sakhu foundational writings for an African Psychology, 2006). Este entendimento está em harmonia
com a epígrafe, “capoeira é mandinga de negro escravo em ansia de liberdade, seu princípio
não tem método e seu fim é inconcebível ao mais sábio dos capoeiristas”. O legado que
mestre Pastinha deixou registrado nos Manuscritos são esses princípios libertários da prática
coletiva da capoeira Angola que foram implementados no Centro ou Academia, o CECA.
Em sua sabedoria, mestre Pastinha fez do CECA e de seus angoleiros um exemplo
vivo de como as referidas premissas éticas e morais africanas deveriam ser incorparadas na
vida individual e coletiva dos capoeiristas. Ele forneceu conscientemente padrões culturais e
comportamentais tanto para capoeiristas quanto para o público julgar os bons e falsos
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capoeiristas a partir da Angola. Ele já tinha a visão de que “a capoeira já é patrimônio do
Brasil: pois é o nosso esporte”, e tratou de transformar o Centro Esportivo de Capoeira
Angola em “patrimônio sagrado; a movimentação da qual preparam o caminho da perfeição”.
Segundo ele o CECA “é uma fortaleza para os capoeiristas de todo o Brasil”. Na atualidade os
fundamentos do CECA também romperam as fronteiras nacionais encarnados em seus
discípulos, alguns exemplos são os trabalhos de mestre João Grande nos Estados Unidos,
mestre Ras Ciro Lima na Espanha e Japão, mestre Pé de Chumbo na Suécia, Alemanha,
México, EUA.
O caminho da perfeição consistia no cumprimento das ações de respeito e de
progresso mútuo. Segundo Pastinha, o CECA reunia homens, crianças e mulheres de bom
senso, que marchavam com firmeza e confiança em Deus para vencer com prazer e satisfação
a missão de buscar conhecimento e acabar com a ignorância. Esta Academia tinha um
regulamento e uma determinada ordem para evitar os “inimigos do esporte: não vai
carrancudos, todos sabe brincar”. Mais ainda, “é firme as nossas lição;... acho a capoeira para
ser desente; depende da dignidade dos capoeiristas, sim, os que amar, e não, os que são
vaidoso, este procura impidir o seu próprio progresso, um dia de boca em boca, cada
capoeirista consciente de si procura a onde tem mais conforto, e aonde tem futuro”. Mestre
Pastinha fundou o CECA para acolher os capoeiristas decentes que desejam “conquistar maior
evolução”.
Gostaria de destacar um aspecto crucial e que traz uma contribuição especial para a
atual investigação, a perspectiva humana universal da capoeira Angola. Mestre Pastinha
defende a africanidade e a importância dela na luta pela defesa da integridade dos
afrodescendentes no contexto da opressão colonial. No entanto, ele deixa claro em vários
momentos do texto que em sua visão de futuro, a Angola é para homens, crianças e mulheres;
ela pode estar em todos os ambientes; ela pode entrar em outras nações; ela é de todos os
brasileiros, um esporte nacional. Todos que quiserem aprender podem participar desde que
respeitem seu código moral e ético, sua filosofia, regulamento e ordem na busca pela
perfeição. Este é um aspecto inovador na história da capoeira, que foi implantado tanto por
Pastinha quanto por Bimba e suas consequências ainda estão sendo observadas e estudadas
enquanto fenômeno histórico e social e político na capoeira. Esta pesquisa aborda algumas
destas problemáticas ao centrar suas análises na história de vida de uma mulher negra mestra
e uma mulher branca aprendiz de capoeira Angola e como esta prática pode transformar,
desenvolver e humanizar pessoas dentro de uma perspectiva africana de ser.
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Para Pastinha a evolução vem pela luz do conhecimento de si mesmo, pelo
entendimento sobre todas as leis, pela inteligência. Ela é real e lógica, e quando a pessoa
domina o conhecimento sobre si mesma e sobre a realidade em que está inserida, ela pode
aprender a vibrar no mundo e contribuir para que “o esporte evolui para a perfeição, é essa a
razão que dirigo a capoeira com força de vontade e consciência de mim mesmo”. Tanto a
busca por autoconhecimento como a por evoluir rumo à perfeição constituem premissas
africanas, a primeira caracteriza o propósito humano de autodomínio e a segunda a orientação
última da sobrevivência espiritual, a unidade universal ou perfeição (Akbar, 2004). A
dimensão espiritual da vida e da prática da capoeira Angola perpassa todo o Manuscrito.
Pastinha relata:

Procuro saber se a capoeira é ciência, se é, profunda e vasta, si me fornece
conhecimentos sobre o homem espiritual mais também o homem corporal, e os
ensinamentos de ordem moral, ou intelectual, devemos conhecer... Eu digo, defender a
capoeira, é defender os capoeiristas, é ser um por todos, mais o pior, é que todos, não
são por todos, qual a razão deste mal! ... na capoeira nada de novo há, já consiste
desde os seus princípios, para ser todos capoeiristas devem ter conhecimento um
pouquinho de suas ideias; a capoeira é tão conhecida, que tem séculos no Brasil, que
de tudo há, a capoeira prova que tem sintido espiritual, e não é desconhecida nos
velhos esportes, sim, ela tem valor que não se pode falsificar.

O que mestre Pastinha descreve neste trecho é efetivamente uma epistemologia da
capoeira Angola enquanto ciência africana (Akbar, 2004). Esta prática cultural produz
conhecimentos tanto sobre a vida espiritual quanto sobre a vida corporal, ou seja, sobre a
formação do ser humano em todas as dimensões da existência, física, mental e espiritual.
Logo, o conhecimento produzido pela prática da capoeira Angola é holístico e integral. Além
disso, a prática da capoeira Angola, da forma como proposta por mestre Pastinha, busca a
autoconsciência sobre as experiências da própria pessoa, bem como sobre o seu ambiente
sociocultural. E mais, a aplicação desse conhecimento só tem sentido se for utilizado a serviço
da própria comunidade, pois “defender a capoeira, é defender os capoeiristas”. Nestes termos,
o conhecimento válido é aquele que liberta os capoeiristas das “garras da ignorância” e da
violência, e permite o entendimento de que a união respeitosa e amorosa de todos é
fundamental para sobrevivência individual e coletiva (Akbar, 2004). Pastinha orienta:
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Todos capoeiristas seje ele qual for, sua classe, ou sua categoria, não fuja sua vistas
dos valores; entusiasme-se, na riqueza do teu esporte, para não sujar ... e verifique a
verdade, é uma luta infinita, em resumo, a difiniçao geral e abstrata que caracteriza
cada existência e cada ser. A luta provida pelo puro egoísmo, é como a luz da razão; é
violenta, feroz e brutal. Ao contrario, a simpatia é que a ilumina... para isso consiste o
conhecimento entre si: tudo em sua natureza, e suas relações com o meio dos
capoeiristas só obtém pelo estudo, observações atenta, é fruto da nossa inteligência;
resultado do nosso trabalho, satisfazer; é preciso provar, aspirações incessante de
nosso eu: Os capoeiristas tem suas leis porque sempre teve, formaram nas trevas um
farol no meio tempestuoso da capoeira, e os capoeiristas refugiou-se seguro contra as
tempestades morais...devemos aprender amar aproximando um do outro, fala a razão,
sem essa luz, não penetra no sentimento dos capoeiristas que se acha até hoje.

O conceito africano de inteligência também se encaixa justamente às proposições de
mestre Pastinha, pois ele se refere a como a pessoa conduz a sua vida enquanto um indivíduo
pertencente a uma comunidade (Akbar, 2004). Mestre Pastinha combate a ignorância sobre si
mesmo e sobre a realidade em que o capoeirista está inserido, porque tal ignorância gera
ações autodestruidoras, violentas e brutais para o indivíduo, para a capoeira e para a
sociedade. Em contraposição, a inteligência é avaliada pelo conhecimento que a pessoa
adquire sobre si, a sua natureza e a realidade em que está inserida a partir dos princípios da
capoeira Angola. São estes princípios que iluminam o caminho dos capoeiristas no
enfrentamento dos obstáculos do ambiente que interditam o autodesenvolvimento coletivo
(Akbar, 2004).
Outra similaridade significativa pode ser estabelecida entre a definição do que é ser
uma pessoa muito inteligente na perspectiva africana e o que é ser um bom capoeirista na
perspectiva de mestre Pastinha. Seguem alguns trechos dos Manuscritos:

Os capoeiristas são intelectuais e morais, com boa educação; de acordo com a
importância do movimento, é dever de construir para os infantis um personalidade
digna de admiração, não devem faltar as regras da desciplina, civilidade, do respeito
as atenções, a boa disposição, o bom humor, a solidariedade, a lealdade, e o amor a
verdade; estes são os alicerces que darão estabilidade à estrutura moral do ser, isto é,
que eu te dou, é desejo: não me agradece! ... O bom capoeirista nunca se exalta
procura sempre estar calmo; não discute com seus camaradas ou alunos, não toma
jogo seu sem ser sua vez ... precisamos ainda de brilhantes capoeirista que unam
fazendo-se colegas, reúnam os seus votos mais cincerios que formulam o seu
crescente progresso, é um apelo pessoal e colaboração...
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O bom capoeirista reúne características pessoais que se manifestam nas suas ações
junto à comunidade em que está inserido. Estas ações são regidas por uma estrutura moral
comunitária e uma ética libertária coletiva. Por sua vez, ele tem estas qualidades e a sua
dignidade reconhecida pela comunidade. Logo, o bom capoeirista pode ser definido como
uma pessoa muito inteligente dentro da perspectiva africana, pois ele é um ser moral, é
reconhecido pelo que sabe, mas também pelos julgamentos e usos prudentes que faz em
relação à comunidade que pertence. É possível concluir também que o processo de conhecer
dentro da prática da capoeira Angola é regido pelo equilíbrio entre afeto e cognição, e que o
conhecimento tem fronteiras racionais, afetivas e morais, conforme descrito por Akbar
(2004).
A ideia do bom capoeirista pode contribuir para a compreensão das diversas
dimensões do que significa ser um mestre de capoeira Angola. Descrever o que significa se
tornar um mestre na prática da capoeira Angola não é uma tarefa fácil. Se um pesquisador
perguntasse para diversos mestres o que significa ser mestre de capoeira Angola, ele
provavelmente receberia uma resposta diferente de cada um. Além do mais, ser mestre não é
um processo conclusivo, de acordo com o que aprendemos nesta cultura, ser mestre é
continuar aprendendo sobre a capoeira Angola, pois ela é infinita. Mestre João Pequeno,
discípulo de Pastinha, morreu com 94 anos em dezembro de 2011, e até bem pouco tempo
atrás ele seguia afirmando que ainda estava aprendendo capoeira, ele só deixaria de aprender
quando morresse. Mesmo sabendo desta complexidade, vou apresentar algumas dimensões
desse processo contínuo de aprendizado que apareceram na minha pesquisa de mestrado sobre
processos educativos da capoeira Angola (Nogueira S. G., Processos Educativos da Capoeria
Angola e Construção do Pertencimento Étnico-Racial, 2008).
O mestre é uma pessoa que representa o elo vivo entre o passado e o futuro da
comunidade, pois é reconhecido por esta como um portador e transmissor de conhecimentos
dos que viveram antes, dos ancestrais. Ele tem a função de educador e formador das novas
gerações de capoeiristas, a partir dos conhecimentos que recebeu dos mais velhos. O mestre
encarna de corpo inteiro a ligação com a tradição, ele representa a preservação da
ancestralidade desta cultura por meio das linhagens da capoeira e tem a missão de passar estes
conhecimentos contando, cantando e jogando, numa interação multifacetada com os seus
alunos e outros capoeiristas na roda. Em outras palavras, o mestre encarna os conhecimentos
que são transmitidos de mestre para mestre, de mestre para alunos/discípulos, ao longo das
linhagens da capoeira, tornando-se assim um elo vivo entre o passado e o futuro no momento
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presente (Nogueira S. G., Processos Educativos da Capoeria Angola e Construção do
Pertencimento Étnico-Racial, 2008).
Os participantes da minha pesquisa de mestrado (Nogueira, 2008) citaram diversos
exemplos de falas e de comportamentos de mestres. Um deles foi o do mestre João Pequeno,
que com 90 anos de vida, permanecia do início ao fim das rodas e participava ativamente,
tanto tocando como jogando. Este mestre, que é considerado um modelo, é apontado por um
capoeirista como um exemplo de força e de vida. Ele semeia e cultiva conhecimentos e laços
afetivos, o que permite a comparação, expressa mais de uma vez e pelos diferentes
participantes da investigação, de que Capoeira Angola é uma família. A família é uma
metáfora bastante presente no meio da capoeira Angola, inclusive a angoleira Dedê20 criou
uma ladainha chamada “Família”:

Iê, Família não está no sangue
Está também no coração
É preciso afinidade
Pra podermos ser irmãos
A capoeira é uma família
Não importa a cor não
O seu mestre é seu pai
Te passando a lição
Que todos aqui na roda
Pode crer, são seus irmão, câmara.21

Aqui a metáfora da família representa na verdade a possibilidade de construção de
vínculos de fraternidade entre angoleiros de um mesmo grupo ou, em alguns casos, entre
angoleiros de grupos diferentes. No entanto, é importante destacar que acontecem também
momentos de discórdia, dissonância e, às vezes, rompimentos intra e intergrupais. O fator
mais significativo em ambos os casos é a presença indiscutível da afetividade e das emoções
como catalisadoras das relações interpessoais na prática da capoeira Angola (Akbar, 2004). É
esta afetividade que, muitas vezes, possibilita a capoeira Angola se tornar um lugar de

20

Andressa Márquez Siqueira, Dedê, tem 27 anos, reside em São Paulo. Participa do grupo de Capoeira Angola Academia João Pequeno de Pastinha desde 1998 é trenel formada pelo mestre Pé de Chumbo e desenvolve um
trabalho de Capoeira Angola nessa cidade.
21
Trecho da Ladainha de Capoeira Angola que é parte integrante do CD gravado pelo CENTRO ESPORTIVO
DE CAPOEIRA ANGOLA – ACADEMIA JOÃO PEQUENO DE PASTINHA – Campinas – SP. CD: Angola
Capoeira Mãe.
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refúgio, acolhimento, educação, respeito ao próximo dentro dos grupos e da comunidade
angoleira.
Como se vê, a capoeira Angola é uma forma africana de conhecer a si mesmo e o
mundo por meio do afeto e da cognição (Akbar, 2004). Arrisco dizer que é uma forma de
fazer ciência à moda africana, uma ciência que se produz com o corpo inteiro, conhecendo e
desenvolvendo todas as dimensões da existência: física, mental e espiritual. É uma prática de
vida. Ser angoleiro é adotar uma forma africana de ver, sentir e viver o mundo; é aprender a
ler criticamente o mundo a partir de determinados princípios da Angola (africanos) e com
base neles agir no mundo com uma postura moral comunitária e uma ética libertária. Enfim,
ser angoleiro é uma identidade de vida em todas as suas dimensões, num sentido humanístico
e holístico de ser.
É importante destacar que eu só pude desenvolver esta análise a partir das referências
do pensamento africano em Filosofia e em Psicologia, ficando claro a coerência e a
consistência deste pensamento encarnado na prática da capoeira Angola e na cultura afrobrasileira em geral. De outra sorte, se eu estivesse utilizando referências em Filosofia e em
Psicologia com base na cultura euro-americana, por exemplo, muitas dimensões abordadas
nesta reflexão provavelmente não seriam abrangidas ou seriam mal interpretadas por um olhar
“estranho ou alienígena” aos significados tradicionais africanos.
Mestre Ras Ciro Lima é discípulo de mestre João Pequeno de Pastinha, pertence à
linhagem do CECA e transmite a seguinte lição em seu CD de músicas de capoeira: “A
capoeira Angola é procurada por uma imensa legião de pessoas, não exclusivamente como
meio de defesa pessoal, mais ainda, como um magnífico meio de manter um perfeito físico e
prolongar a juventude em um verdadeiro estado de equilíbrio psicofísico, fazendo do
capoeirista um autêntico desportista na visão africana de ser. Um homem que sabe dominarse, antes de dominar o adversário. A capoeira Angola exige certo misticismo, lealdade com os
companheiros de jogo e obediência absoluta às regras que o presidem. Espero que nosso
trabalho venha a contribuir para a difusão da prática da capoeira Angola na sua totalidade,
pois capoeira Angola só se aprende praticando sob a orientação de um professor competente.
Amigo, não fique triste, vamos ver o que você não viu, é um Centro de capoeira que você não
descobriu. Os mestres fazem brincadeira, para ser mestre não joga fazendo bagaceira. Procure
conhecer o incentivador deste Centro Esportivo de Capoeira Angola, fale sem receio no meio
desta gente, o coração dele está no futuro desta gente”.
Conforme orienta mestre Ras Ciro Lima, a capoeira Angola e sua filosofia se aprende
praticando, ou seja, jogando com os camaradas sob a orientação de um mestre. Portanto, para
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fins dos objetivos deste trabalho, apresentarei uma descrição de elementos fundamentais que
caracterizam essa prática humanista e holística e seus significados africanos. Realizarei esta
tarefa destacando padrões culturais que regem a prática e o comportamento dos angoleiros,
em outras palavras, expressões culturais africanas da capoeira Angola que se manifestam e
formam a identidade do capoeirista.
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EXPRESSÕES CULTURAIS DA PRÁTICA DA CAPOEIRA ANGOLA
Á luz da Psicologia Africana

A capoeira é um ritual de luta, dança e jogo que funciona como um
sistema recreativo, estético e profissional. Mestre e aprendizes
cultuam-na como um processo libertário no qual o indivíduo aprende a
se posicionar no centro de si mesmo e a encontrar seu espaço de
mediação, ou seja, seu ponto de referência na roda do jogo e do
mundo. Para eles, a capoeira é a articulação de uma linguagem do
corpo com os planos mental e espiritual. A aprendizagem dessa
luta/arte/filosofia inclui o conhecimento dos instrumentos e dos cantos.
Maira José Somerlate Barbosa (2005)

Conforme a epígrafe descreve a capoeira e, no caso deste trabalho, a capoeira Angola
constitui o que estou chamando de uma práxis comunitária libertária (Nobles, 2006). Esta
práxis é multifacetada e impacta a vida integral dos seus praticantes, sendo a vida integral tal
como é entendida pela perspectiva africana, nas suas dimensões física, mental e espiritual,
incluindo fronteiras racionais, afetivas e morais. Antes de entrar na descrição dos padrões
culturais africanos que regem a prática da capoeira Angola e determinam a sua metodologia
humanística e holística, vou retomar o entendimento integral das dimensões que compõem a
pessoa na perspectiva africana, pois estas são fundamentais para compreensão da expressão
cultural africana contida na prática afro-brasileira investigada. A personalidade é composta
pelos planos físico, mental e espiritual. Esta existência trina é orientada pelo princípio da
sobrevivência da tribo, ou seja, da pessoa enquanto um componente da comunidade. A
comunidade em que a pessoa está inserida é estendida, é ampla, ela é composta pelos que já
morreram (mortos-vivos), os viventes e os que ainda não nasceram; e todos têm relações uns
com os outros por meio do sistema de parentesco entre si (Nobles, 2009 e 2006; Obi, 2008;
Somé, 2007; Akbar, 2004; Mbiti, 1970).
Interessante é refletir como todas estas dimensões estão interligadas e se auto influenciam
na composição da vida individual e coletiva. Somente uma perspectiva holística ou integral da
pessoa poderia dar conta desta complexidade. Mesmo assim, é importante considerar o valor
substancial da experiência vivida, ou seja, a experiência encarnada contém mais significados
do que o que se pode dizer e escrever sobre o que foi experienciado. De qualquer forma, ouso
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refletir sobre estas inter-relações, certa de que este exercício intelectual ainda precisa ser mais
bem aprofundado e analisado em futuras pesquisas.
De acordo com Akbar (2004), dentro do plano físico existem os sistemas voluntários e
involuntários de manutenção da vida do organismo, e os de manutenção da vida da
comunidade que acontecem pelos mecanismos de reprodução sexual. No entanto, os
significados da reprodução humana são maiores do que o simples ato físico, eles são
perpassados pelas noções de ritmos da vida, morte e imortalidade, tempo cíclico, parentesco,
contendo, também, significações mentais e espirituais (Nobles, 2009 e 2006; Obi, 2008;
Somé, 2007; Akbar, 2004; Mbiti, 1970).
Akbar (2004) faz uma analogia entre a condição corporal e mental propondo que o
componente mental tem fome de iluminação. Esta fome é saciada com conhecimento,
portanto, a pessoa busca o conhecimento sobre si mesma, sobre sua comunidade e sobre o
meio em que está inserida para manter a dimensão mental viva e ativa. A comunicação é o
sistema de união e de reprodução das mentes da comunidade. Sendo que esta comunicação e
troca de conhecimentos, com vistas à sobrevivência da tribo, podem acontecer tanto com os
mortos-vivos, quanto com os viventes e com os que ainda não nasceram, por meio de rituais
com dimensões visíveis e invisíveis operando (Nobles, 2009 e 2006; Obi, 2008; Somé, 2007;
Akbar, 2004; Mbiti, 1970).
O princípio que interliga todas as dimensões que envolvem o conceito de pessoa humana
na perspectiva africana reside na dimensão espiritual da vida (Akbar, 2004). O
desenvolvimento espiritual é o objetivo último da existência, isto significa, um entendimento
sobre a unidade universal e a perfeição Divina que existe em cada um de nós, em todos os
seres humanos e na natureza. Por analogia, a fome do espírito seria a fome metafísica, a fome
pelo infinito, pelo transcendente e pela perfeição, a fome de Deus, conforme descreve Akbar
(2004). O autor afirma ainda que o teste último do espírito é a aquisição de paz e bem-estar
mental sem a necessidade da riqueza material. É pelas experiências vividas em comunidade,
nas suas dimensões visíveis e invisíveis, que o conhecimento espiritual é adquirido. Através
dele é possível desenvolver uma consciência sobre si, sobre outros seres humanos, sobre a
natureza, sobre o universo e sobre o próprio Criador. Para Akbar (2004), a consciência é a voz
do espírito. Esta consciência educada nas experiências vividas em comunidade produz o
autodomínio, a responsabilidade individual e moral da pessoa em comunidade (Nobles, 2009
e 2006; Obi, 2008; Somé, 2007; Akbar, 2004; Mbiti, 1970).
Esse sistema de sobrevivência do indivíduo em comunidade em termos físicos, mentais e
espirituais é mantido por padrões culturais que regem os comportamentos humanos. Dentro
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da perspectiva africana estes padrões possuem um sistema de linguagem com base na
experiência corporal e oral, orientado por uma interação pessoal característica, que resulta
numa formação de pensamento e resolução de problemas próprios. Apresentarei as principais
propriedades dos padrões culturais africanos presentes na prática da capoeira Angola (Nobles,
2009 e 2006; Obi, 2008; Somé, 2007; Akbar, 2004; Mbiti, 1970).

O Ritual e a Vida Integral da Pessoa
O ritual é um elemento essencial na vida de africanos e afrodescendentes em todo o
mundo. Eles podem ter diversos significados de acordo com cada momento que a pessoa está
vivendo ou os problemas que está enfrentando. Por exemplo, dentro de tradições africanas
milenares existe o ritual de iniciação ou renascimento, no qual jovens são introduzidos à arte
de conviver comunitariamente. Pode ser um ritual para introduzir a pessoa à vida adulta, no
qual ela passa a ter autorização para compartilhar na íntegra os privilégios e responsabilidades
da comunidade, entre outros (Mbiti, 1970). Os rituais são importantes para melhorar a
comunicação, manter os relacionamentos e a paz. Somé (2007) explica sobre os rituais na
etnia Dagara:

Um ritual é uma cerimônia em que chamamos um espírito para servir de guia, para
supervisionar nossas atividades. Os elementos do ritual permitem estabelecer conexão
com o próprio ser, com a comunidade e com as forças naturais em nossa volta. No
ritual, chamamos o espírito para nos mostrar os obstáculos que não somos capazes de
ver, por causa de nossas limitações como seres humanos. Os rituais nos ajudam a
remover obstáculos entre nós e nosso verdadeiro espírito e outros espíritos.

O ritual, portanto, é um momento de comunicação entre a realidade visível e invisível
da comunidade, ou seja, é uma atividade com significações espirituais. A pessoa ou as pessoas
envolvidas vão se conectar com seus ancestrais, com os viventes, com os que ainda não
nasceram, e com os elementos naturais. Essa comunicação tem o propósito de identificar os
obstáculos da vida e analisar como eles podem ser superados. Somé (2007) afirma que o ritual
dá uma energia especial que dura uns três ou quatro dias. Essa energia especial também pode
ser caracterizada pela "força vital" ou axé, conforme anunciado no capítulo anterior.
A tradição cimbebasiana da prática do engolo também é um exemplo de ritual. Ele foi
cultivado por povos Bantu que trabalhavam com o agropastoralismo. O engolo está ligado ao
ethos marcial de toda cultura pecuária, assim como outras formas de pugilismo cimbebasiano.
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Obi (2008, p. 115-116) sugere que em muitas partes da África, “as escolhas artísticas têm o
poder de criar o meio mais eficiente para conter e entregar o poder a fim de atingir um
resultado desejado.” É por esta razão que os chutes circulares, as inversões corporais, as
rasteiras e as evasões podiam ser entendidos como manipulação estilística de poderes
ancestrais (estes andavam com os pés para cima e a cabeça para baixo). O autor afirma ainda
que:

Na África Centro-Oeste, a inversão corporal estava relacionada ao poder espiritual,
pela imitação física dos ancestrais. Logo, para os de língua protocambesiana que
desenvolveram o engolo, talvez o chute circular tenha sido inspirado em um mapa
corporal cognitivo, que associado à parte inferior do corpo e ao uso dos poderes dos
ancestrais, era usado para defesa ou proteção.

Dessa maneira, o objetivo do ritual de engolo era tanto o entretenimento quanto a
busca espiritual por defesa e proteção. Da mesma forma que no continente mãe, na diáspora
africana os rituais continuam sendo uma parte essencial da vida em comunidade entre
afrodescendentes. Na capoeira Angola o ritual é a roda. Barbosa (2005), Câmara (2004),
Santos (2004), Silva (2003), Tavares (1997), Adorno (1987), Araújo (s/d) e Rego (1968),
apontam que a roda de capoeira é composta pelos seguintes elementos: o jogo, a corpo, a
música e a oralidade. Silva (2003, p.100) descreve a sua significação:

A roda de capoeira como espaço sagrado, acontece em uma circunferência formada
por instrumentistas, capoeiristas e espectadores. Na Capoeira Angola, a bateria se
dispõe muito comumente da seguinte forma: três berimbaus (Gunga, Médio e Viola),
dois Pandeiros, Reco-reco, Agogô e Tambor ou Atabaque. Aos pés dos berimbaus se
agacham dois capoeiras, que após o cântico da Ladainha e da Louvação (saudação)
saem a jogar ou vadiar como era denominado o jogo antigamente. E ao redor se
aninham os outros Capoeiras e os demais expectadores, formando um círculo.

A roda é o espaço sagrado em que o capoeirista se desenvolve mais profundamente em
comunhão com os outros nos seus três níveis de existência: físico, mental e espiritual (Akbar,
2004). É no ritual da roda que o angoleiro aprende a ser, ver e viver no mundo à moda
africana. Para explicar este fenômeno Tavares (1997, p. 218) utiliza uma metáfora, que
compara a roda a um texto. A roda seria como um lugar-texto, que contém subtextos que são
os jogos, compostos por sentenças individuais que são os próprios jogadores, e continua:
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Neste espaço circular denominado roda, encontramos uma redução do mundo cósmico
e dentro dela todo o potencial poderá ser desenvolvido, de forma que se reconstituam
as baterias energéticas que marcam um entrelaçamento do plano físico com a
ancestralidade geradora da prática e da cultura.

Portanto, a roda simboliza a vida e todo o cosmos, e nesse sentido, Silva (2003)
apresenta a relação existente entre o interior e o exterior da roda de Angola: “para o capoeira,
o interior da roda é livre, é onde ele troca experiência e local de confraternizações. Por outro
lado, ele vê o exterior da roda de forma bastante antagônica, é o local onde a luta acontece,
onde o confronto direto ou indireto com a discriminação, a exclusão e o preconceito impera
(p.101)”. É no interior da roda que o capoeirista aprende a lidar com a vida, sua positividade e
negatividade, para que no exterior, na sociedade, possa se defender e atacar quando for
necessário na luta contra a opressão. Além disso, conforme apontado por Somé (2007), a roda
também recarrega o capoeirista com energias, também chamada de axé.
O aprendizado sobre a vida acontece por meio de diversas linguagens. Angoleiros e
pesquisadores apontam que eles ocorrem pela palavra, pelas conversas com os mestres e os
“camaradas”; pela música, com o ritmo cadenciado e cíclico, e as letras sempre carregadas de
histórias do passado e do presente; pela movimentação corporal, no jogo e na ginga. Tudo isto
se manifesta de forma integral e multifacetada na roda de capoeira (Adorno, 1987; Araújo,
s/d; Câmara, 2004; Rego, 1968; Santos, 2004; Silva, 2003; Tavares, 1997).
Nesse mesmo sentido, Barbosa (2005) descreve esta prática multifacetada a partir da
ambivalência da filosofia da capoeira enquanto luta e dança, associada à duplicidade dos
jogadores como parceiros e adversários, mediados pela relação entre a “gramática do corpo"
dos capoeiristas (gestos, movimentos e malícia) e a “dança das palavras", que são os
movimentos sinuosos e flutuantes dos significados das letras das canções. A metáfora da
gramática corporal se refere à analogia construída por Tavares (1997) e utilizada por outros
autores para explicar a “roda do mundo” da capoeira (Barbosa, 2005).

Linguagem do Jogo e seus Múltiplos Significados
A linguagem é na melhor das hipóteses a expressão simbólica de conteúdos mentais de
uma pessoa. A evolução da linguagem se baseia em certas experiências compartilhadas e
símbolos acordados para a expressão das experiências. A experiência mental africana é
altamente afetiva ou é marcada por considerável sentimento, não só em resposta à tensão
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crônica que caracteriza o ambiente oprimido, mas como uma continuidade do tom elevado de
sentimento da experiência africana entre afrodescendentes em todo o mundo (Akbar, 2004).
Um aspecto primordial do modelo africano de comunicação é a linguagem corporal, que é
altamente significativa. A linguagem corporal é a modalidade para manutenção do ritmo na
expressão da personalidade, assim como dramatiza o que a língua não consegue comunicar.
Na verdade é possível ver a linguagem corporal de um orador africano como uma forma
altamente requintada de pantomima ou mímica. Mesmo quando há a ausência de palavras, há
uma comunicação considerável ocorrendo entre as partes. Segundo Akbar (2004), são
inúmeras as conotações dos movimentos dos ombros e das balançadas de cabeça, que
representam expressões fecundas de sentido. A flexibilidade de movimentos de sobrancelhas,
sorrisos, e movimentos de olhos seriam volumosos demais para serem catalogadas.
Esta diversidade de formas de comunicação corporal entre afrodescendentes é
particularmente eloquente na roda de capoeira Angola, um espaço sagrado em que as pessoas
não se comunicam com palavras, ou pelo menos não conversam com palavras, mas elas se
comunicam com seus corpos no jogo cadenciado pela música dos instrumentos, dos
cantadores e do coro. O jogo é um diálogo entre corpos, não só os que estão efetivamente no
centro da roda jogando, mas com todos os presentes no ritual. Segundo Barbosa (2005, p.78),
“a polifonia das vozes – representadas pelas letras das cantigas, pelos sons dos instrumentos,
pelo barulho dos corpos se locomovendo e pelas palmas dos observadores – é uma das
características mais proeminentes da capoeira”.
Segundo Tavares (1997), o jogo é uma unidade que se expressa pela movimentação
articulada dos jogadores em termos de avanço/defesa e esquiva/ataque, que são os elementos
constituintes da ginga. Para Barbosa (2005, p. 84-85):
A ginga – o passo que sedimenta os movimentos da capoeira – apresenta uma
cadência repetitiva e indolente... É essa baldeação, o bamboleio, o inclinar-se sem
perder o equilíbrio, que se tornou movimento fundamental e do qual parte todos os
golpes defensivos e ofensivos da capoeira... o passo básico na gramática do corpo...é o
elemento que mais intriga os estudiosos porque traduz a ambiguidade e a malícia do
jogo.

A ginga é o estilo pessoal, a expressão individual de cada capoeirista no jogo. Ela
contém diversas gestualidades, como: o sorriso malicioso, que disfarça a intenção do
capoeirista; a malícia e a manha, que é a experiência de “ler” a intenção do outro jogador; a
mandinga, que é a capacidade de camuflar as próprias intenções, presente desde o momento
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do cumprimento ao pé do berimbau, quando os jogadores pedem proteção para jogar (Câmara,
2004; Silva, 2003; Tavares, 1997). Vale destacar que, a ginga é uma das particularidades que
diferenciam a capoeira enquanto uma luta-dança, ou uma dança-de-guerra. Tavares (1997, p.
219) aponta “a imprevisibilidade, o reflexo acentuado, a capacidade de concentração realizada
e a ampliação da visão periférica” como as características que afirmam a diferença entre a
capoeira e as demais lutas.
O jogo é um diálogo entre corpos no qual cada jogador se expressa individualmente
por meio da sua ginga pessoal. Este jogo é cheio de artimanhas, camuflagens, estratégias, que
estão diretamente ligadas à emoção, afetividade, à intuição, à espontaneidade e ao raciocínio,
que são habilidades altamente valorizadas na cultura africana e amplamente desenvolvidas
enquanto estratégia de “sobrevivência” na vida e no jogo, afinal essa é uma dança de guerra
(Nobles, 2006; Akbar, 2004). Barbosa (2005, P.85) sugere que a capoeira enquanto luta e
dança constitui a característica da ambivalência do jogo:

não me parece dialética, como querem alguns estudiosos, pois não existe uma simples
inversão de um sistema binário (luta ou dança), ou mero processo racional de
oposições (ataque ou defesa). A ambivalência do jogo da capoeira vai além de simples
confronto, pois tudo se ramifica. Os berimbaus dão os toques e determinam o jogo, as
canções comentam ou explicam o desenvolvimento da roda e os corpos avançam e
recuam criando sempre novas combinações de movimentos, numa fala corporal em
que há troca precisa de informações.

Dessa maneira, a “malícia” usada na roda de capoeira como elemento positivo e
negativo torna-se o princípio articulado na ginga e nas ações e reações dos
parceiros/adversários. Estas habilidades de trabalhar com múltiplos sentidos e significados na
capoeira Angola se aproximam da realidade holística africana e afro-americana.
Akbar (2004) aponta que muitos dos perigos reais dos ambientes estadunidenses
levaram os oradores afro-americanos ao desenvolvimento de muitas manobras gramaticais
sagazes de considerável sutileza e engenhosidade. Uma delas é manobra da expressão verbal
com múltiplas conotações, que camufla significados para uma audiência indesejada. O autor
afirma que dentro da comunidade linguística cultural africana a palavra tem uma enorme
flexibilidade de sentido, e eu diria que a gestualidade também (Nogueira, 2008). As
diferenças de entonação, tempo, lugar, e pessoa que fala, vão determinar os significados da
palavra, da mesma maneira que a ginga na capoeira é toda matreira. Portanto, os significados
são alterados de acordo com as mudanças de tom, movimentos de olhos, levantar de
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sobrancelhas e muitos outros indicadores sutis que muito provavelmente um observador
despreparado não captará.
Voltando ao jogo da capoeira Angola, além das artimanhas do diálogo corporal, ele
ainda tem uma significação adicional relacionada à ancestralidade africana. Segundo Tavares
(1997), o jogo é uma documentação histórica e cultural, ou seja, o que é comunicado, as
informações e conhecimentos trocados, é composto por gestos e movimentos corporais
ancestrais africanos que migraram forçadamente daquele continente para o Brasil. Em outras
palavras, os capoeiristas encarnam signos corporais ancestrais que sobreviveram ao
holocausto africano e aqui se recriaram e contribuem para a sobrevivência da comunidade da
capoeira. Portanto, a linguagem corporal ancestral foi um elemento fundamental para a
sobrevivência da comunidade afro-brasileira via a capoeira Angola no contexto da opressão
colonial.

O Sistema Oral: corporalidade e musicalidade
O sistema de comunicação oral ainda é o modo predominante de transmissão de
informação e conhecimento na maior parte do mundo, sendo utilizado por povos africanos,
indígenas e asiáticos. No sistema oral há a ênfase na comunicação falada e gestual, que são
resultantes de uma facilidade auditiva ou de escuta altamente desenvolvida, isto é, uma aguda
sensibilidade para as sutilezas de expressões gestuais e entonações de voz. Estas sutilezas
podem passar despercebidas por uma pessoa de origem cultural diferente, como a europeia,
pois neste sistema a ênfase dada é em habilidades visuais de comunicação, privilegiando a
cultura da biblionomia, a leitura e a escrita, na transmissão de informações e conhecimentos
(Akbar, 2004).
Segundo Akbar (2004), euro-americanos expressam um alto desenvolvimento do
condicionamento motor visual. Já afro-americanos desenvolvem uma coordenação motora
visual menor, mas demonstram superior diferença em habilidades de dança e de
comportamentos motores auditivos, que envolvem o corpo inteiro. O autor afirma que, a
“dança é verdadeiramente a tradução de certos ritmos auditivos em atividades motoras. A
leitura é a tradução de certos ritmos visuais em comportamento motor (p.114)”. Entretanto,
ele destaca que, “infelizmente, os testes de QI [coeficiente de inteligência] não têm uma
escala de medida para atividades motoras auditivas, contudo, há diversas escalas que medem
atividades motoras visuais (p.114)”. Esta disparidade, ou falta de consideração em relação a
modelos culturais distintos do euro-americano ocidental nos testes de inteligência, promove
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uma má interpretação, ou mesmo uma interpretação errônea, a respeito do comportamento de
afrodescendentes.
Dentro de um sistema oral de comunicação as pessoas desenvolvem habilidades motoras
auditivas, ou seja, elas transformam estímulos auditivos e comportamentos. Em consequência
disso, as modalidades de oratória, de dança, de música e outros comportamentos motores
brutos são as formas predominantes de manutenção da cultura (Akbar, 2004). Neste sistema, a
comunicação verbal é extremamente importante, mas não menos importante do que a
comunicação com o corpo inteiro, como é o caso da capoeira Angola.
Como já foi mencionado, na roda os participantes não estabelecem conversas verbais
entre si; as formas de comunicação são feitas com o corpo inteiro, no diálogo corporal do
jogo, pelo toque dos instrumentos e pelas músicas cantadas. Este ritual é um sistema absoluto
de expressão da comunicação oral, onde todos participam de forma uníssona uns com os
outros. O sentimento de unidade coletiva e com o universo pode ser vivenciado de maneira
plena dentro da roda, pois as pessoas estão com o espírito, a mente e o corpo centrados
naquele momento comunitário (Akbar, 2004).
Conforme a experiência vivida de cada capoeirista no ritual da roda, o corpo
encarnado de conhecimentos ancestrais se comunica, expressa autodomínio e compreensão
sobre si mesmo, sobre sua comunidade e sobre a natureza, dentro da roda de capoeira. O
corpo é um porta-voz de conhecimentos históricos e culturais, ou seja, possui uma sabedoria
que é a memória da ancestralidade cravada em si mesmo. Ele encarna o saber da comunidade
perfazendo-se como arquivo-arma, transforma-se num veículo de resistência sociocultural e
agente emancipador da escravidão. O corpo na capoeira Angola é um dispositivo de poder,
identidade e linguagem. Além disso, é um território de conflito entre as significações impostas
pela sociedade dominante e as significações ancestrais africanas da capoeira Angola (Tavares,
1997).
Adorno (1987), Araújo (s/d), Câmara (2004), Rego (1968), Santos (2004), Silva
(2003) e Tavares (1997), ressaltam a importância que a transmissão de conhecimento oral
pela linguagem corporal teve para a superação das dificuldades de comunicação pela via da
palavra. Porque muitas etnias africanas foram trazidas à força e misturadas entre si nas
senzalas com o intuito de dificultar a comunicação entre elas, caracterizando o sequestro da
fala do outro como estratégia colonialista. Sobre este fato Tavares (1997, p. 216) aponta que:

Nas populações da África e da América pré-colombiana o corpo coexiste como
dispositivo de poder, de identidade e de linguagem transparente em seu cotidiano. Nas
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camadas dominadas, apesar da comunicação verbal existir ao nível da cultura, foi pela
comunicação não verbal que se realizou a construção de estratégias que transgrediram,
pela via do lúdico, os rigorosos grilhões do cotidiano, como no caso dos escravos
negros trazidos da África.

O corpo inteiro foi e é um recurso fundamental para sobrevivência destas populações
diante da opressão secular (Câmara, 2004). Por meio dele, a capoeira Angola e as culturas
afro-brasileiras foram geradas como instrumento de subversão das estratégias de dominação
colonialistas. Esse processo é marcado pela formação de uma identidade corpóreo-gestual
com bases ancestrais (Tavares, 1997).
Esta identidade corpóreo-gestual não foi formada somente pela movimentação
corporal ancestral que é base para o jogo. Ela também é composta pela musicalidade africana
transmitida pelos toques e pelas letras das músicas. Os toques dos instrumentos são como uma
língua que transmite mensagens de vida da comunidade ampliada. As músicas cantadas
transmitem conhecimentos históricos sobre os antepassados, sobre as lutas, sobre a arte da
capoeira, e uma infinidade de assuntos que corroboram para a sobrevivência de cada um e da
própria capoeira. Para Silva (2003, p. 110):
Os cantos não são apenas complementações dos ritmos criados pelos berimbaus. Neles
encontramos uma série de ensinamentos e códigos de conduta, e a base de uma
„filosofia de vida‟. Nos cantos encontramos outro tipo de ensinamentos, racional,
baseados nas experiências dos mais velhos.

O canto é a única forma verbal de expressão dentro da roda. No conjunto do ritual ele
tem uma função de passar uma mensagem mais racional e objetiva, no entanto, a forma com
que ela é transmitida é afetada pelo ritmo e pela harmonia da musicalidade da roda. Dessa
maneira, a música na capoeira explicita bem o caráter dos conhecimentos transmitido à moda
africana, possuindo fronteiras racionais, afetivas e morais (Akbar, 2004). Araújo (s/d, p. 209)
destaca que:

As estórias vividas e cantadas em meio ao seu complexo musical também
acompanham não apenas uma visão do cotidiano tal qual se expressa no imaginário
popular, como apresenta-nos sua cultura latente através da presença destes sujeitos
enquanto protagonistas deste cotidiano, promovendo através do conhecimento
estético, e numa perspectiva de brasilidade, a quebra do corpo inerte, da automação,
da vulgarização dos movimentos corporais.
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A música tem múltiplas funções na roda: transmitir mensagens ancestrais e históricas,
manter a cadência rítmica do ritual e do jogo, criar e harmonizar o sentimento de unidade
entre as pessoas, abrir o canal de comunicação dos viventes com os antepassados e com os
que ainda não vieram. Câmara (2004) aponta que a musicalidade é elemento integral do jogo,
responsável por uma dita “energia” da roda, e é o que move todas as interações neste espaço.
A musicalidade está ligada ao axé ou “força vital” deste ritual.
A musicalidade da capoeira ainda expressa duas outras características importantes do
sistema oral africano: a orientação coletiva e o modelo de interação chamado-resposta.
Segundo Akbar (2004), a orientação para o coletivo na cultura africana é uma característica
crucial da experiência de vida. As experiências são significativas no grau em que elas estão
relacionadas às pessoas de forma bem direta. A palavra contada ou cantada é tão importante
quanto a pessoa que conta ou canta e a forma como ela se expressa. Portanto, o ritmo e a
cadência do narrador ou cantador são tão importantes quanto o próprio conteúdo. Mais uma
vez, a emoção, o afeto e o sentimento são aspectos importantes que contam na eficiência da
mensagem. Para comunicação ser eficaz, é de se esperar que exista uma correlação entre o
ritmo e conteúdo, ou a mensagem e o meio.
Este é um ponto fundamental do ritual da roda de capoeira, e envolve até certo
misticismo, pois é difícil descrever a experiência e o sentimento de unidade que pode ser
produzido quando a harmonia da roda está plena. Esta harmonia é alcançada quando os
instrumentos estão ritmados numa só cadência, o cantador “canta com alma”, o coro responde
com vibração e o jogo flui de determinada maneira, que muitas vezes os jogadores fazem
movimentos que nunca treinaram, e os que estão assistindo se arrepiam. Quando a harmonia
está plena os capoeiristas costumam dizer que “a energia da roda estava boa”. O oposto
também pode acontecer; “pode faltar axé na roda”, isto significa que algum elemento não
estava sendo realizado com harmonia. A bateria pode estar “atravessando o ritmo”, ou o canto
pode não estar bom, ou o próprio jogo pode estar truncado ou violento. Mesmo assim,
“quando a energia não está boa”, todos podem sentir a dissonância, principalmente os mais
experientes no ritual.
Essa característica da orientação para o coletivo entre afrodescendentes contrasta
nitidamente com a ampla norma cultural do individualismo e independência. Akbar (2004)
aponta que a orientação africana é descrita por muitos pesquisadores como “dependência”, um
comportamento desviante, e ela seria um fator importante relacionado a muitos transtornos
mentais atribuídos às pessoas afro-americanas. O autor ressalta que um observador mais
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sensível culturalmente perceberia com precisão que qualquer pessoa afro-americana que não
apresentasse a orientação para o coletivo era quem, de fato, estaria anormal no contexto da
sua própria experiência cultural. Em uma sociedade cada vez mais insulada e “direcionada
para dentro”, afrodescendentes encontram consideráveis conflitos em ajustar-se a tais padrões
de comportamento individualistas, estranhos e fora do seu ambiente cultural original.
A outra característica proeminente da oralidade africana é o modo de interação de
chamado-resposta, de acordo com Akbar (2004). Este padrão pode aparecer tanto na situação
do discurso, no caso das igrejas afro-americanas, como também ocorre na música e no jogo,
no caso da capoeira. É um sistema continuo de interação e reforço social que mantém as
relações entre pessoas. No discurso, este modelo de interação tem como características
reações espontâneas e declarações sustentadoras de encorajamento que envolvem o falante e
os ouvintes num diálogo interacional dinâmico. Atividades de canto frequentemente
estimulam interesse ressonante porque envolvem um tipo de participação de grupo que
reafirma o sentimento de unidade (Nobles, 2006).
Na capoeira Angola existe três tipos de cantos: Ladainha, Louvação e Corrido. A
Ladainha é o canto para abrir a roda, em que o “puxador” canta sozinho para passar uma
mensagem de abertura. Depois começa a Louvação, que já tem uma dinâmica de chamadoresposta, mais interacionista. Enquanto acontece a Ladainha e a Louvação os jogadores ficam
agachados no pé do berimbau, é um momento ritualístico de abertura. Só quando se inicia os
cantos Corridos é que os capoeiristas podem iniciar o jogo. Todos os Corridos têm a dinâmica
de chamado-resposta, na qual o puxador canta um verso e o coro responde, conforme a
música de domínio popular “eu sou angoleiro”:

Eu sou angoleiro
Angoleiro de valor
Coro – eu sou angoleiro
Angoleiro de Angola
Coro – eu sou angoleiro
Em Angola fiz meu nome
Coro – eu sou angoleiro
Meu pai é angoleiro
Coro – eu sou angoleiro.

A interação realizada pelo chamado do cantador e a resposta do coro é contínua e
repetitiva, assemelhando-se a um mantra. A repetição cíclica do ritmo musical tanto nos
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instrumentos quanto no canto é marcante e também evidencia a orientação do tempo à moda
africana (Akbar, 2004). Logo, todas as linguagens corporais do jogo e da música são ritmadas
pela cadência cíclica e os capoeiristas encarnam no corpo este princípio filosófico ao
participar do ritual. O próprio jogo de capoeira é regido por este tipo de interação chamadoresposta. Segundo Barbosa (2005, p. 84), “os movimentos individuais são uma resposta
improvisada à fala corporal dos jogadores”. Segundo a autora, o “jogo bonito” é uma
conversa entre os capoeiristas em que cada resposta a uma pergunta é, em si mesma, uma
nova pergunta. Indo um pouco mais além, há uma interação de chamado-resposta entre o jogo
e o canto, nesta relação tanto o que acontece no jogo pode influenciar o que é cantado como
vice-versa. Há uma forte dose de improviso e criatividade regendo as relações no ritual da
roda.
Esta forma de interação entre as pessoas é diferente do arranjo tradicional euroamericano de orador-audiência, no qual o falante ou especialista ministra conhecimentos e os
espectadores ouvem atentamente e reagem somente nos momentos apropriadamente
definidos. Dentro da sala de aula, este contraste cultural interacional leva a outra forma de
má-interpretação dos comportamentos de afrodescendentes, segundo Akbar (p. 116, 2004):

A exigência de passividade nas salas de aula tradicionais provavelmente conta para
uma das reclamações mais comuns sobre problemas de comportamento entre crianças
afro-americanas. Esta reclamação é principalmente sobre hiperatividade e desordem
geral na sala de aula. A hiperatividade tem sido atribuída num gradiente que vai desde
lares desestruturados a danos mentais. Mais frequente do que não, esta hiperatividade
é uma adaptação ao aborrecimento. O aborrecimento é uma resposta direta ao
excessivo baixo nível de atividade na sala de aula que contrasta categoricamente com
o ambiente de casa com o qual estas crianças estão familiarizadas.

A realidade enfrentada pelas crianças afro-americana não é muito diferente das
enfrentada pelas crianças afro-brasileiras na escola. Presenciei um caso que se enquadra na
descrição feita por Akbar. Eu estava com um capitão de congada, ele havia contado várias
histórias do seu Terno, inclusive que o filho dele de 15 anos comandava o baque de 70
batuqueiros, quando ele estava ausente. Num determinado momento a mulher dele ligou e
contou que seu filho havia sido suspenso da escola por má disciplina. Ele mandou o recado
para o filho: “diga a ele que ele vai ficar uma semana sem tocar”. Faço a seguinte reflexão:
quem conhece algum baque de maracatu, congada, bateria de capoeira, e outras culturas afrobrasileiras, sabe que a disciplina é requisito obrigatório. Neste caso, o jovem ainda substituía
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o pai como regente do baque, e esta tarefa não é delegada para qualquer batuqueiro, tem que
ser alguém com conhecimento e responsabilidade. Portanto, a má disciplina que justificou a
suspensão do jovem batuqueiro provavelmente pode estar relacionada a uma resposta ao
aborrecimento e à falta de atividade dentro da sala de aula em nosso sistema escolar.
Não estou decretando a falência completa do modelo europeu, mas da forma como
está a educação hoje, somente baseada nessa perspectiva cultural, não é suficiente para dar
conta da nossa realidade multicultural e pluriétnica. Defendo ainda, que amplos investimentos
em pesquisas e modalidades de implementação de conhecimentos culturais consistentes com a
realidade brasileira sejam realizados, pois temos a necessidade urgente e secular de reinventar
a nossa educação e psicologia.
Não é novidade para educadores e psicólogos que o sistema de ensino no Brasil não dá
conta da desigualdade social existente no país. Logo, o que estou tentando expressar é que
pesquisas e modalidades de implementação culturalmente consistentes com a população
afrodescendente e indígena são urgentes. Haja vista que foram aprovadas as Leis 10.639
(Brasil, 2003) e 11.645 (Brasil, 2008) que tornam obrigatórios o ensino de história e cultura
afro-brasileira e indígena nas escolas. A mensagem é: para que este país avance e se
desenvolva sustentavelmente é preciso que nossos cidadãos conheçam e compreendam as
diferentes formas de ser, pensar e viver a vida presentes em nossa realidade. Este
conhecimento é condição para a abertura de diálogo sincero e democrático.
O envolvimento com a prática da capoeira Angola, o aprendizado de padrões culturais
ancestrais africanos, provoca uma transformação na vida de seus praticantes. Essa
transformação muda a forma de ver, sentir e viver o mundo, ou seja, o modo que o
pensamento e a resolução de problemas são expressos culturalmente em relação à ampla
norma ocidental, produzida a partir da perspectiva colonial-moderna com base na ideologia da
supremacia racial branca. No capítulo seguinte apresentarei como a vida de duas angoleiras,
uma mestra negra e uma aprendiz branca, foram transformadas pela prática da capoeira
Angola. Em outras palavras, como esta prática social baseada em expressões culturais
africanas impacta a vida de duas mulheres e o que elas fazem com esse aprendizado.
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PARTTE IV
EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NA PRÁTICA DA CAPOEIRA ANGOLA
Vozes de Angoleiras
Esta investigação tem como diretriz responder à seguinte questão de pesquisa: Como e
em que circunstâncias a prática da capoeira Angola pode impacta a vida e a formação
psicológica em uma mulher negra e uma mulher branca? Para tanto, apresentarei significados
encontrados nas falas das participantes sobre experiências vivenciadas na capoeira Angola e
suas relações com a formação psicológica, política, étnico-racial e cultural de uma mulher
negra que se tornou mestra e uma mulher branca aprendiz desta arte.
Os significados foram organizados em cinco temas. O primeiro tema "Representantes
do Centro Esportivo de Capoeira Angola" apresenta a localização das duas participantes na
ampla comunidade da capoeira Angola e na linhagem de mestre Pastinha em particular,
evidenciando inclusive a relação de "parentesco" entre as duas. O segundo tema "Renascer
para um Mundo Novo" descreve a trajetória de vida das duas participantes mostrando que em
ambos os casos a inserção na prática da capoeira Angola determinou uma descolonização
mental a partir de uma prática africana e que esse processo transformou a forma de pensar,
sentir e agir no mundo das duas angoleiras, modificando as suas trajetórias de vida num
sentido mais libertador. O terceiro tema é "Cruzada Contra a Ignorância" no qual são descritas
as experiências vividas na prática da capoeira Angola e como o conhecimento adquirido pelo
corpo inteiro, a partir desta atividade, alimenta a consciência ética, política, cultural, étnica
das participantes. O quarto tema "Como Duas Angoleiras Constroem seu Mundo" apresenta
como as participantes transformaram esferas da sua vida cotidiana a partir do que aprendem e
vivem na prática da capoeira Angola, trazendo os conhecimentos adquiridos na roda de
capoeira para a roda da vida. Por fim, o último tema "Lições de Uma Mestra Angoleira" foi
produzido a partir de significados levantados pela mestra Janja sobre problemáticas
enfrentadas pela capoeira como uma prática de origem africana dentro de uma sociedade
regida pela ideologia da supremacia racial branca, machismo, sexismo, competição e
violência.

REPRESENTANTES DO CENTRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA ANGOLA
Uma Mestra e Uma Trenel
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Para começar, é importante localizar estas duas mulheres dentro da comunidade da
capoeira Angola. Ambas pertencemos à linhagem da capoeira Angola de mestre Pastinha, ou
seja, fomos (e continuamos sendo) formadas dentro da perspectiva e do legado do Centro
Esportivo de Capoeira Angola - CECA. Como já foi mencionado, mestre Pastinha (1889 1981) deixou dois mestres responsáveis pela continuação de seu trabalho: mestre João
Pequeno (1917 - 2011) e mestre João Grande (1933). Mestra Janja tem uma orientação maior
dentro do trabalho de mestre João Grande e eu dentro do trabalho de mestre João Pequeno.
Mestra Janja iniciada por mestre Moraes e foi formada a mestra por mestre Cobra
Mansa. Mestre Moraes foi iniciado quando menino na Bahia dentro do CECA por mestre
João Pequeno e mestre João Grande. Em 1969 Moraes se mudou para o Rio de Janeiro para
trabalhar como fuzileiro naval, onde permaneceu 13 anos e fundou o Grupo de Capoeira
Angola Pelourinho - GCAP. Quando ele retornou a Salvador em 1982 instalou-se no antigo
Forte Santo Antônio, na época, uma edificação histórica “abandonada” pelo poder público e
ocupada por movimentos culturais de resistência afro-brasileira na Bahia. O Forte Santo
Antônio era um dos espaços sociais utilizados pelo movimento de re-africanização do
carnaval da Bahia. De volta à Bahia, mestre Moraes e seus alunos organizaram e
desenvolveram diversos projetos, entre eles um projeto político-cultural para a capoeira
Angola. Nesse processo mestre Moraes retoma contato com mestre João Grande e traz ele
para ministrar aulas dentro do GCAP. Dessa maneira, o trabalho desenvolvido por mestre
Moraes é reconhecido como pertencente à linhagem de mestre Pastinha e, por sua vez, mestra
Janja também é uma representante deste movimento.
Eu fui iniciada na capoeira Angola por mestre Pé de Chumbo e atualmente
possuo o título de trenel (primeira graduação). Ele foi iniciado desde pequeno na arte capoeira
no interior da Bahia, mas foi no Estado de São Paulo que foi formado a mestre pela primeira
vez. Pé de Chumbo teve uma longa inserção na capoeira Regional Contemporânea,
principalmente dentro do grupo Coquinho Baiano com mestre Maia e mestre Godoi, dos quais
recebeu o título de mestre daquela modalidade da capoeira. Durante a década de 1980, Pé de
Chumbo se aproximou e começou a acompanhar o trabalho de mestre João Pequeno de
Pastinha, que desenvolvia as atividades no Forte Santo Antônio em Salvador. Pé de Chumbo
praticou os dois estilos de capoeira, indo inúmeras vezes à capital da Bahia, assim como de
tempos em tempos trazendo mestre João Pequeno para o Estado de São Paulo, mantendo e
fortalecendo uma relação de mestre-aluno. No início dos anos 1990 ele decidiu se dedicar
exclusivamente à capoeira Angola tornando-se discípulo de mestre João Pequeno. Mestre Pé
de Chumbo vestiu a camisa do arco-íris (logo do uniforme criado por mestre João Pequeno) e
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abriu o primeiro trabalho de capoeira Angola do Estado de São Paulo. Em 1994, mestre João
Pequeno formou Pé de Chumbo a mestre capoeira Angola. Em 2001 eu comecei a praticar
capoeira Angola com este mestre na Universidade Federal de São Carlos.
A descrição das nossas localizações dentro da linhagem de mestre Pastinha é
importante para dar significado às experiências vividas pelas duas participantes da
investigação, pois como foi apresentado anteriormente mestre Pastinha defendeu uma postura
ética e política particular na história da capoeira em geral e é esperado que isso se refletisse na
vida de angoleiros e angoleiras que seguem sua linhagem. Esta localização denota a relação
de “parentesco” que cada uma de nós tem dentro da comunidade da capoeira Angola como
um todo e dentro da linhagem de mestre Pastinha em particular (Nobles, 2006; Akbar, 2004).
Dentro da ampla comunidade da capoeira Angola, ou seja, aquela composta
pelas diversas linhagens e grupos desta modalidade, via de regra, existem de 3 a 4 graduações,
entre elas: trenel, professor, professor-mestrando ou contramestre, e mestre. Independente de
que grupo ou linhagem a pessoa pertença, ela só recebe ou muda de graduação com o
referendo de mestres da ampla comunidade angoleira; ou pelo menos é assim que se espera
que as coisas aconteçam. O amplo universo da capoeira Angola é conhecido, compartilhado e
controlado por todos os mestres. Quando uma pessoa recebe uma graduação, independente do
grupo ou linhagem a qual pertença, isto se torna um fato não só para o grupo específico da
pessoa, mas para a comunidade angoleira em geral. Portanto, eu sou trenel e Janja é mestra
não só dentro de nossos grupos particulares, CECA-AJPP e Nzinga, mas em qualquer roda de
capoeira que nós formos. A graduação de cada pessoa a localiza na relação hierárquica ou de
parentesco dentro da ampla capoeira Angola, bem como qualifica o seu conhecimento, o seu
comprometimento e o seu papel social nesta comunidade.
A ampla comunidade da capoeira Angola é composta por diversas linhagens, na qual a
linhagem de mestre Pastinha é uma delas. Mesmo que ele tenha sido o personagem que deu o
nome de capoeira Angola à capoeira mãe, à capoeira mais tradicional; isso não significa que
sua linhagem é única. Pelo contrário, como já foi apontado, ele foi o mestre que recebeu o
apoio de outros grandes mestres da época. Cada um deles continuou a desenvolver os seus
trabalhos gerando e perpetuando linhagens de transmissão de conhecimento, conforme pode
ser observado na árvore genealógica da capoeira Angola no ANEXO II.
Dentro deste contexto genealógico posso afirmar que o parentesco das duas
participantes é de duas ordens, tanto dentro da comunidade mais ampla e como dentro da
linhagem ou escola de pensamento e prática. Fazendo uma analogia entre as linhagens e as
relações de parentesco em família posso dizer que Mestre Pastinha é como se fosse nosso
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bisavô comum. Mestre João Grande é pai de mestre Morais que é pai de mestra Janja. No
entanto, devido à convivência que Janja teve com mestre João Grande dentro do GCAP ela
pode ser considerada tanto neta como filha deste mestre. Mestre João Pequeno é pai de mestre
Pé de Chumbo que é meu pai. Mestra Janja, portanto, é como uma tia-prima de segundo grau
minha,

porém

com

muito

mais

experiência,

conhecimento,

comprometimento

e

responsabilidade de manter o legado da família. É por estas razões que a localização das
participantes da investigação dentro da ampla comunidade da capoeira Angola e da linhagem
de mestre Pastinha especificamente influencia os significados das experiências vividas,
porque compartilhamos a mesma ancestralidade. Segue agora a apresentação de significados
referentes às vivências destas duas mulheres na prática da capoeira Angola, a começar por
mestra Janja.

RENASCER PARA UM MUNDO NOVO
Descolonização Mental numa Prática de Origem Africana
Este tema mostra a trajetória de vida das duas participantes e os significados de cada
momento até o ingresso na prática da capoeira Angola. Esta última experiência representou
para ambas angoleiras uma transformação psicológica fundamental, pois promoveu uma
autorreflexão crítica em relação a políticas de identidade baseadas na ideologia da supremacia
racial branca, bem como processos de autodeterminação pessoal com base numa política de
identidade fundada na perspectiva afro-brasileira. Estas experiências tiveram significados
particulares e diferentes para cada uma das participantes, uma mulher que se descobriu negra
e uma mulher que se descobriu branca.

Renascer de um Passado Pardo para uma Vida Africanizada
Janja é fruto de um casamento de uma mulher branca com um homem negro no
interior da Bahia. A família “da mulher branca” é gigantesca, pois seus avós tiveram 21 filhos
e todos ficavam sob a tutela do casal dentro do contexto rural. Denotando o retrato de uma
família branca tradicional do interior da Bahia. A família “do homem negro, que é meu pai”
teve outra conformação e também retrata algumas características do contexto da população
afro-brasileira da época, os resquícios da escravidão e a endogamia. Seu pai nasceu dentro de
uma senzala de engenho na Chapada Diamantina na década de 1930. Evidenciando que
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mesmo depois de 50 anos da abolição da escravatura essa prática de trabalho ainda estava
presente no interior daquele Estado. Outro aspecto daquele contexto foi o fato de que o avô de
Janja se relacionou com três irmãs e gerou não só irmãos como primos para seu pai. O que
denota uma prática de endogamia.
O fato mais expressivo dessa época da vida de Janja é que ela foi “a primeira mulher
negra dentro de uma família [branca] de trocentos netos”. Nesse contexto ela descobriu o
racismo muito cedo, pois vivenciou diversas violências atreladas à sua condição. “Era muito
agressivo essa coisa de ser a primeira mulher negra dentro da minha família... com tias e
minha própria mãe me torturando nisso”. Ela tinha que andar de uma determinada forma,
tinha de alisar o cabelo. Certo dia, no seu aniversário, uma tia lhe deu uma peruca de presente
achando que estava fazendo um bem para Janja.
Diante destas experiências familiares Janja diz que “a família do meu pai não é
minha... a família da minha mãe não é minha família... essa família não é minha”. Quando
jovem, o seu principal desejo era sair de dentro da casa da mãe e só havia duas formas: ou
casando ou fazendo faculdade. Então ela se empenhou, prestou vestibular na capital e aos 17
anos de idade saiu da casa de sua família no interior e foi morar na capital soteropolitana.
Depois disso não manteve muito contato com a família biológica. Ela analisa: “eu sou de
todos os filhos da minha mãe a única que fez faculdade. A diferença é grande. Enquanto eles
estão começando agora uma graduação eu já estou saindo do Doutorado. Essa crença ou essa
entrega, porque uma crença significa uma entrega à educação como espaço de mobilidade só
eu fiz dentro da minha família. Só eu fiz”.
Janja passou em dois cursos, Psicologia e Educação Física. Para ela a Educação foi um
espaço de mobilidade social importantíssimo, mas enfrentou muitas dificuldades no processo.
“Na Psicologia levei imediatamente aquele choque, porque era um curso branco e era um
curso de pessoas de classe média alta”, as estudantes chegavam de carro com motorista, “eu
me vi de fato fora do meu lugar”. Ela não esperou nem o primeiro semestre terminar e
abandonou o curso.
No curso de Educação Física ela também viveu uma experiência de um não lugar, de
ter que se enquadrar para ser aceita. Era o final do período de ditadura militar e começo de
redemocratização, por essa razão o curso era essencialmente militar, voltado para atletas de
alto rendimento, com uma perspectiva sexista pela qual a mulher era inferiorizada, vista como
sub-raça e vinculadas a uma sub-cidadania. Um exemplo citado eram as diferentes taxas de
avaliação do rendimento dos estudantes, os padrões para avaliar as mulheres eram inferiores
aos dos homens. Segundo Janja: “era uma estrutura sempre te dizendo que tem alguém melhor
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que você”. Ela caracteriza essa época como “meu passado pardo”. “É exatamente isto, você
abrir mão do que você é para ser aceita... é você reconhecer que é o lugar da aceitação do
feminino declaradamente inferiorizado”.
Portanto, o “passado pardo” é definido por políticas de identidade que enquadram a
mulher num lugar de inferioridade e a pessoa afro-brasileira na categoria parda,
descaracterizando a africanidade e a negritude, para que essa pessoa possa ser “aceita” na
sociedade. Em outras palavras, o lugar de aceitação social é aquele imposto socialmente pelas
políticas de identidade racistas e sexistas, claramente determinados por uma relação de poder
e dominação sobre corpos e mentes, ou seja, denota dimensões da colonização mental
(Martín-Baró, 2009a; Nobles, 2006).
Na universidade, Janja conviveu com outros estudantes no cenário da residência
estudantil. Ela diz: “Comecei a ler livro proibido para estudantes, frequentar os movimentos
políticos, sofrer perseguições e prisões”. Inclusive foi chamada de comunista em alguns
momentos. Ela afirma que “quis passar para outro universo e comecei a me empenhar na vida
pública, na vida política dentro do movimento estudantil”. O que denota uma inclinação e
gosto pela política dentro de uma postura crítica ou de esquerda.
Janja inicia a prática da capoeira Angola com mestre Moraes no seu último ano de
Educação Física e a partir daí passa a questionar tudo o que estava vivendo na faculdade de
Educação Física. Esta autorreflexão crítica acaba levando Janja a abandonar o curso e a
prestar vestibular para história no segundo semestre. Segundo ela: “a capoeira me despertou
esse desejo de estudar um pouco da história da África, a história dos africanos no Brasil. estou
ligada a isto até hoje”.
A autorreflexão crítica de Janja foi profunda, reverberou em todas as dimensões da sua
vida e alterou a sua estrutura psicológica, como ela se via e se colocava no mundo. Com os
conhecimentos que foi adquirindo na prática da capoeira Angola, Janja passou a se
autodeterminar com base em outras referências culturais, as referências afro-brasileiras. Janja
abandona as determinações sociais impostas pelas políticas de identidade racistas e sexistas e
passa a se autodeterminar a partir de políticas de identidade afro-brasileiras, angoleiras. Em
suas palavras: “a capoeira angola produziu um renascimento para um mundo novo em que era
possível conciliar as atividades corporais, agora em outro corpo, um corpo com história, com
ancestralidade, com espiritualidade e não inimiga de todas estas cosias. Foi talvez o espaço
onde eu tive a minha maior formação intelectual”.
Janja aponta que a “capoeira traz essa coisa rítmica, essa coisa musical. Você entra na
capoeira com a possibilidade de se desenvolver por vários caminhos e de todos eles juntos.

165

Não um depois o outro, mas todos eles ao mesmo tempo. Pelo menos é assim que a gente
trabalha a capoeira. Desde o primeiro dia a pessoa é chamada a ter contato com tudo, com o
movimento corporal, com a música, com o canto. Era outro universo”. Neste ponto é possível
perceber a característica holística da transmissão de conhecimento oral na capoeira (Akbar,
2004).
Janja conta que naquela época não era moda a prática do alongamento na capoeira
Angola. Então, ela, como estudante de Educação Física, perguntou ao mestre no começo de
um treino se ele não iria fazer aquecimento. E ele lhe deu “um chega para lá” e disse: “esse
conhecimento seu é muito pequeno diante desse”. Conforme Janja analisa: “é nesse sentido
que eu falo de um renascimento, porque são raros os lugares, os espaços, e as possibilidades
que uma pessoa, sobretudo uma mulher negra e pobre, tem de entrar em contato com aspectos
de valorização do seu corpo”. A capoeira Angola me deu esta possibilidade pela primeira vez.
Em todas as outras eu tinha que abrir mão de algo. Na capoeira eu não precisei abrir mão de
nada, ao contrário, eu fui chamada a acentuar tudo o que eu era e acentuar minha negritude.
Por isto que quando eu falo da minha época de Educação Física, eu digo que não gosto muito
de falar dessa época porque é a época do meu passado pardo. É exatamente isto, você abrir
mão do que você é para ser aceita e a partir daí você reconhece que é o lugar da aceitação.
Para Janja na capoeira Angola é diferente, “porque era tanta marginalidade
reunida, porque era capoeira, porque era angola, porque era no Pelourinho, porque era no
Forte Santo Antônio além do Pelourinho, porque era coisa de macumbeiro, enfim, era tanta
transgressão junta” que ela foi se empolgando com estas coisas e descobriu que a transgressão
é um valor importantíssimo de acesso a si próprio. Transgredir o lugar de aceitação que lhe é
imposto, transgredir a política de identidade que lhe é imposta, transgredir a realidade
dominante é abrir a possibilidade para renascer para um mundo novo; é descolonizar sua
mente. Isso, de acordo com Janja é “abrir mão do nosso couver, da nossa versão paraguaia, no
sentido de falsificado”. A expressão "versão paraguaia" é utilizada como metáfora que
relaciona os produtos industriais falsificados produzidos naquele país com a versão parda,
uma política de identidade falsificada produzida pela ideologia da supremacia racial branca.

Dissolver a Capa Impermeabilizante da Branquitude e Optar por Estar Junto na Luta
Eu e minha irmã mais velha nascemos no interior de São Paulo do casamento de Maria
Regina Gibran Nogueira e Odilon Natal Nogueira. A família da minha mãe migrou do Líbano
para o Brasil por volta 1900, parte por melhores condições de vida e parte para fugir da guerra
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naquele país. Tanto os Bauab´s quanto os Gibran´s desenvolveram atividades como mascates
e comerciantes. A família do meu pai já é mais misturada, minha avó era filha de espanhol
com uma “índia bugra laçada no mato” e meu avô era descendente de português e talvez
alguma outra coisa que eu não sei. A família do meu pai é uma família que foi criada na área
rural e tem uma forte formação de trabalho com a terra, plantações e criações de animais.
A história da ancestralidade das famílias libanesas é bastante valorizada e contada
dentro da família da minha mãe, mesmo com um contato mais distante com eles eu me lembro
de ouvir meu tio contar várias histórias com prazer. Acredito que estas histórias são mais
valorizadas, pois é a história de imigrantes que desenvolveram atividades de comércio
autônomo. Isso é um pouco diferente na família dos Fernandes´s e Nogueira´s, apesar de eu
conviver muito mais com a família do meu pai, raras foram as vezes que ouvi histórias sobre
os ancestrais dos meus avós. Imagino que o silêncio possa estar relacionado com as tensas
relações produzidas na história do Brasil entre grupos étnico-raciais ligados a atividades da
terra, europeus, indígenas e afrodescendentes; mas isso é uma análise que eu faço hoje, sem
base em informações reais da família. As histórias contadas na família de meu pai são
referentes à vida na fazenda após o casamento de meus avós paternos, ou seja, eram as
histórias vivenciadas pelo meu pai e meus tios e tias.
Um aspecto comum nas duas famílias é que elas eram numerosas e comunitárias, isso
me deu referências consistentes sobre pertencer a coletivos, união familiar para trabalhar e
para festar, e afetividade amorosa. As famílias libanesas eram unidas entre si, tanto
fisicamente por serem vizinhos na cidade e se reunirem em diversas datas festivas quanto por
desenvolverem atividades de comércio em conjunto. A família do meu pai também era
numerosa, são 10 irmãos que moravam na fazenda, os cinco homens trabalhavam nas roças
com meu avô e as cinco mulheres ajudavam minha avó nas tarefas da casa. As datas festivas
também eram momentos para grandes reuniões de família e amigos, havia mutirões para
matança de animais, feitura de pamonha, produção das comidas, tudo regado a muita falação e
brincadeira. Eu não participei muito das reuniões na família da minha mãe, porque ela morreu
quando eu era muito nova, eu tinha três anos de idade; meu contato maior foi com a família de
meu pai.
A morte repentina da minha mãe Regina determina muitas coisas na vida da minha
familiar nuclear. Meu pai ficou viúvo com duas meninas para criar, uma de cinco e outra de
três anos. Ele decidiu mudar para Goiás, onde tinha outros irmãos morando e trabalhando com
a terra. Lá ele abriu um comércio, pois era uma atividade que o permitia ficar mais próximo
das filhas, diferentemente da atividade agrícola. Meu pai procurou uma nova esposa que
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poderia criar suas filhas com amor e em menos de um ano ele casou com minha segunda mãe,
Dirce, que também havia se mudado para a cidade há pouco tempo, depois de deixar o
celibato de freira. Dois anos depois nós adotamos um menino, meu irmão Henrique. Eu penso
assim, minha família é toda torta e remendada, poderíamos enfrentar diversos problemas de
relacionamento porque cada um veio de um lugar e de um jeito diferente, mas não foi assim
que aconteceu. Na verdade todos conseguimos sobreviver com base na união e no amor que
prevaleceu entre nós. Acredito que isso é fruto da ação de meu pai e a colaboração de minha
mãe Dirce, disso eu tiro a lição maior, que o amor é uma poderosa arma de construção e
superação de dificuldades.
Um valor que eu aprendi na convivência familiar ampla e nuclear e que me é bastante
profundo na vida é a importância de “estar junto” apesar das diferenças. Acho que foi um
valor aprendido por necessidade de sobrevivência física e afetiva. Portanto, sempre gostei das
reuniões de família, grandes ou pequenas, de ter a casa cheia de gente; e nunca gostei de ficar
sozinha ou morar sozinha.
No que tange a minha formação escolar, sempre estudei na rede privada ensino e “nas
melhores escolas”, o que caracterizava um lugar de jovem branca de classe média que pouco
conviveu com a realidade cotidiana de outros grupos sociais, sejam de classes ou de etnias
diferentes. As minhas relações com outros grupos sociais geralmente eram perpassada pela
relação de patrão-funcionário do meu pai, o que já imprimia um papel social determinado para
mim e para os outros com quem eu convivia. Na escola privada também não havia uma
diversidade de grupos sociais, não me lembro de professoras negras e me recorde de alguns
poucos colegas com a pele mais escura, como o filho do motorista do transporte escolar, que
provavelmente tinha uma bolsa de estudo lá.
Avalio que a minha experiência de jovem branca de classe média foi uma vivência um
tanto “isenta” das desigualdades sociais, eu sabia da existência, mas não conhecia de fato
porque as condições da minha vida me “isolavam” desse processo. Por esta razão que eu digo
“que fui criada dento de uma redoma de proteção da classe média... que a sociedade me
educou para ter uma espécie de capa impermeabilizante no meu corpo, para que eu não
sentisse as diferenças econômicas e raciais”.
Essa redoma de proteção só começa a ruir quando eu entro na universidade para
estudar Psicologia. A Psicologia em si não foi muito significativa para a minha vida, eu não
me identificava com as perspectivas que eu estudava, mas outras atividades que eu desenvolvi
naquele período mudaram a minha vida.

168

Participei do Conselho Regional de Estudantes de Psicologia (COREP-SP) do
primeiro ao último ano de graduação. Nesse processo reestruturamos este movimento e eu
ajudei a fundar o Centro Acadêmico da Psicologia da UFSCar, ambos continuam em
atividade até hoje. Foi no movimento estudantil que eu “descobri” ou me dei conta da enorme
desigualdade social do Brasil. Em outras palavras, que a maior parte da população era pobre e
que as condições de vida que eu tive não eram regra, mas exceção neste país.
No terceiro ano de Psicologia eu entrei na capoeira Angola para fazer uma atividade
física, mas acabei descobrindo um universo afro-brasileiro que eu jamais havia sequer ouvido
falar. Na capoeira Angola eu passei a entrar em contato com as problemáticas dos afrobrasileiros, do racismo, da discriminação; e também com a riqueza e a força da cultura.
Naquela época eu não sabia nem o que significava racismo, tamanha era a minha ignorância
sobre o assunto. E também não sabia a existência de centenas de culturas afro-brasileiras
como maracatu, jongo, congada.
“Sentia-me mau nas vezes quando os mestres estavam falando daquelas coisas, das
diferenças raciais, da desigualdade. Porque eu venho do lugar confortável, que é o lugar do
opressor da sociedade. Então isso mexia muito comigo e mexe até hoje na verdade, sempre
mexe... a capoeira ela mostra quem você é, ela mostra pra você”. Os aprendizados aconteciam
por diferentes formas, nas conversas com os mestres, pelos treinos de movimentos e músicas,
nas rodas de capoeira, nas viagens para visitar outros grupos e outras realidades. Todas estas
experiências foram dissolvendo a película impermeabilizante da branquitude que estava sob
meu corpo e foram abrindo os poros de minha pele para o conhecimento e a libertação mental
acontecerem.
Ao conhecer a história e a cultura dos afro-brasileiros, eu passei a conhecer melhor a
história e cultura brasileira. Ao conhecer o outro, diferente de mim nesta sociedade, eu pude
me conhecer e conhecer melhor o meu próprio grupo social. Ao descobrir o outro eu descobri
a mim mesma. “Eu nem sei quem eu seria se eu não tivesse entrado na capoeira, porque hoje a
única coisa que eu sei fazer é trabalha com a política étnico-racial, com a educação étnicoracial, com a cultura brasileira”. Da mesma forma eu tive a chance de me conhecer melhor
pela capoeira Angola eu quero que outras pessoas no Brasil tenham a oportunidade de se
conhecerem melhor via uma educação mais completa e democrática. Para mim, a redoma de
proteção da classe média e da branquitude significou um isolamento social, uma colonização
mental, uma ignorância sobre o mundo que eu não desejo para ninguém.
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CRUZADA CONTRA A IGNORÂNCIA
Porque a Mente tem Fome de Conhecimento
Este tema traz significados sobre a metodologia da experiência vivida na capoeira
Angola e na cultura afro-brasileira em contextos bem diferentes: o primeiro, a partir da década
de 1980, na capital soteropolitana na região nordeste e o segundo, a partir dos anos 2000, no
interior da região sudeste. Além disso, o tema traz significados sobre os conhecimentos
adquiridos nestas atividades que contribuíram para o processo de descolonização mental em
uma mulher negra e em uma mulher branca. Esses processos ocorreram de formas diferentes
para cada uma delas, mas compartilham três dimensões processuais: 1- uma autorreflexão
crítica sobre si mesma e o mundo que é apresentado ou imposto socialmente com base na
branquitude; 2- o aprendizado de um novo modelo e uma nova possibilidade de mundo, mais
ampliado e diverso do que o pretendido pela branquitude; 3- uma autodeterminação pessoal
que se funda no modelo de origem africana e permite um pensar, sentir e agir no mundo de
forma transformadora e libertadora em múltiplas esferas da vida cotidiana.

Experiência de uma mulher negra na Capoeira Angola em Salvador
Em 1982 Janja entra para o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho – GCAP Salvador
– fundado por mestre Moraes. O grupo tem sede no Forte Santo Antônio, no Pelourinho.
Naquela época a região do Forte e do Pelourinho em geral era chamada de “brega”, pois era
muito marginalizada porque era lugar de prostituição, tráfico de drogas, roubo e outros
delitos. Um ambiente que muitas vezes é chamado de gueto negro/afro-brasileiro, pois estas
eram e ainda continuam sendo características marcantes de espaços urbanos onde a maioria
dos moradores são afrodescendentes e pobres. Por estas razões constituía-se numa região de
difícil acesso e exigindo dos capoeiristas interessados e da própria Janja uma postura de
ousadia para encarar as situações adversas que poderiam ocorrer. De um lado eles
enfrentavam a truculência da polícia e de outro a violência dos bandidos. A disposição e
determinação de enfrentar estas adversidades caracterizava uma ousadia para Janja, afinal era
a sua condição física de vida estava sendo posta em risco.
No entanto, para Janja a ousadia ia mais além, a maior delas era a compreensão de
capoeira que estava sendo praticada e a luta que estava sendo empreendida pelo GCAP. Para
Janja, “ousado era exatamente refletir... nós éramos de certa forma transgressores”. Nesse
sentido, mais importante do que enfrentar as condições que colocavam em risco a sua
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integridade física, era enfrentar as condições que atacavam a integridade mental de angoleiros
e da população afro-brasileira. A transgressão era um dos valores mais importantes que
orientava a práxis coletiva libertária do GCAP (Nobles, 2006). Nesse mesmo sentido, Janja
afirma a capoeira como uma prática corporal que é comunitária, e o que se vivia no GCAP
“era quase uma conspiração... era quase uma prática conspiratória”. Portanto, a práxis coletiva
libertária é definida pela participante como uma prática corporal comunitária e conspiratória
ou transgressora, ou seja, uma prática que exige uma leitura e posicionamento crítico.
Ao transgredir as determinações históricas e sociais ou ao romper com as políticas de
identidade impostas à população afrodescendente pelo Estado, capoeiristas se libertavam
mentalmente (Martín-Baró, 2009) e empreendiam um processo de autodeterminação com
novas bases, a angoleira ou afro-brasileira. Nesse processo eles se libertavam da “versão
falsificada, paraguaia... a versão parda” que lhes foi imposta sócia historicamente e assumia
outra versão, que talvez possa ser considerada mais autêntica, a versão negra ou afrobrasileira. Esse processo pode ser compreendido como dimensões da descolonização mental
(Memmi, 2007; Nobles, 2006). Descolonização mental exige postura de ousadia, buscar
conhecimento, refletir coletivamente sobre a realidade histórica e social, transgredir os
grilhões mentais e autodeterminar-se.
A reflexão transgressora acontecia dentro de uma metodologia que foi desenvolvida por
mestre Moraes e seus alunos. Eles estruturam um grupo através de comissões de trabalho e
grupos de estudo. O GCAP tinha uma programação anual muito intensa de pesquisas e
estudos da e para a capoeira. Janja foi por muito tempo coordenadora de pesquisa e
exploraram os seguintes temas: tráfico de mulheres, redução da idade penal, racismo,
africanidades, valorização da identidade positiva de ser negro e negra e da identidade positiva
de ser angoleiro. Havia seminários quinzenais e, inclusive, estruturação de biblioteca. Estas
ações compunham uma estratégia educacional que “mestre Morais chamou de cruzada contra
a ignorância e baixa escolarização”. Eles também insistir para que os jovens praticantes de
capoeira voltassem a estudar e os estimulava a entrar na universidade.
Além dos processos de descolonização mental intragrupo via autorreflexão e
autodeterminação com base em conhecimentos adquiridos em pesquisas e estudos críticos
sobre a sociedade, o GCAP também empreendia ações na sociedade, ações voltadas para a
mudança social. Segundo Janja, eles desenvolviam uma grande luta que possuía dois pilares
fundamentais: “valorização da capoeira com tudo dentro e apontar para o combate das
estruturas de marginalização da própria capoeira (folclorização e esportivização). Éramos
muito aguerridos nesse sentido”.
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O GCAP elaborou e encaminhou um projeto político para a capoeira nos anos 80, que de
acordo com Janja constituiu uma contribuição impar na história recente da capoeira. Essa
proposta pautava o debate sobre em que medida a capoeira era respaldada pela cosmovisão
africana; e em contrapartida, debatiam em que medida a esportivização ou folclorização
faziam parte de um projeto político nacionalista que descaracterizava e fazia a cooptação
desta arte (Assunção, 2008). Para eles esse processo de cooptação sofrido pela capoeira era
uma espécie de morte anunciada desta arte enquanto resistência cultural e política.
Nos anos de 1970, houve a ascensão da “indústria do turismo” que foi apoiada pela
imprensa baiana. Nessa época eles elegeram dois elementos culturais como símbolo de uma
baianidade em construção, a capoeira e o candomblé. Existiam colunas permanentes em
jornais de grande circulação explorando estas culturas como atividades turísticas e folclóricas.
No entanto, conforme o GCAPP denunciava publicamente, o Estado racista explorava o
turismo folclórico ao mesmo tempo em que mantinha os mestres de capoeira em condição de
miserabilidade. Por causa da marginalização e abandono do Estado, muitos dos grandes
mestres de capoeira morreram miseráveis na década de 1970 e 1980, como foi o exemplo do
próprio mestre Pastinha.
Naquele momento poucos mestres tinham espaço próprio de capoeira, como João
Pequeno, Virgílio, Paulo dos Anjos, Caiçara, Ezequiel; e geralmente eram casarões históricos
ocupados, a exemplo do Forte Santo Antônio. Outros mestres utilizavam espaços públicos,
como: escolas e centros comunitários. Mas muitos mestres antigos estavam dentro de suas
casas, sem poder praticar a capoeira por falta de espaço. A capoeira, apesar da falsa
valorização do movimento de folclorização, ainda era muito discriminada; e a capoeira
Angola era duplamente discriminada, pois além de ser capoeira permanecia defendendo a
origem africana, o que ia de encontro às demandas políticas homogeneizadoras e
folclorizantes da baianidade e do nacionalismo.
A partir desta leitura crítica da sociedade, o GCAP organizou eventos voltados para os
“velhos mestres”. O grupo começou a tirar esses mestres de dentro de casa e trazê-los de volta
para as rodas da capoeiragem. Todos eles estavam vinculados a profissões pesadas e mal
remuneradas, como por exemplo: mestre João Grande que trabalhava de frentista e lavador de
carros, e mestre João Pequeno que era pedreiro. GCAP se converteu num centro de referência
também para os mestres antigos. O GCAP promoveu debates com os “velhos mestres” e trazia
uma série de reflexões para dentro da capoeira Angola sobre o duplo processo elitista e racista
que estava por trás da esportivização e folclorização da capoeira.

172

Essa atuação na sociedade foi desenvolvida em parceria com movimentos culturais de reafricanização do carnaval da Bahia. Portanto, apresentavam uma postura política de afirmação
da africanidade, que era contrária à ampla norma promovida pelo Estado em defesa da
baianidade. Por esta razão o GCAP e outros movimentos foram taxados de racistas, porque
eles faziam o debate entorno do uso que o Estado, como uma representação e um emblema
inclusive do poder da branquitude, faziam da própria capoeira. Janja ressalta, entretanto, que o
GCAP nunca foi um grupo fechado para as pessoas não negras, ao contrário, sempre teve
pessoas brancas e de várias nacionalidades. No entanto, entendia-se que estas pessoas estavam
ali como parceiras para discutir a branquitude e para discutir o racismo. Portanto, ela não
considera o GCAP como um grupo racista, mas aberto a todos que quiserem descolonizar
suas mentes, inclusive pessoas brancas.
O GCAP foi registrado como associação da sociedade civil. Ele obteve registro municipal,
estadual e federal. Segundo Janja, essa condição dava ao grupo uma margem de ousadia que
os levava a buscar parceiros políticos e educacionais, como foi o caso do: Conselho de
Desenvolvimento da Comunidade Negra – CDCN; professores do Centro de Estudos AfroOrientais da Universidade Federal da Bahia – CEAO/UFBA. Com este último o GCAP
desenvolveu uma parceria inusitada, o CEAO/UFBA abriu um Curso de Extensão sobre o
mundo Bantu e a língua Kikongo e formaram uma turma específica só de capoeiristas.
Na década de 90, o GCAP entrou nos EUA pela via dos movimentos antirracistas
vinculados às africanidades, às culturas africanas e à diáspora africana. Os norte-americanos,
por sua vez, trouxeram uma grande novidade para a capoeira Angola. Eles vivem num país
extremamente racista, lá o discurso e a verbalização em torno do racismo se fazia mesmo por
estruturas concretas, palpáveis de segregação. Segundo Janja, foi quando o GCAP teve os
primeiros problemas com eles e foi difícil a relação em alguns momentos, porque pessoas
negras norte-americanas não admitiam que pessoas brancas entrassem para jogar capoeira.
Janja cita o exemplo do Grupo Preto Velho e o da Capoeira Africana e destaca que eles
caracterizam um movimento reativo particular “que não passa mais por nós brasileiros, pois
são procedimentos adotados nos grupos deles”. Janja afirma que ninguém é dono da capoeira:
“você ensina e ela segue os caminhos de quem leva. Se você leva pelo seu caminho ela vai ter
uma fala... em se tratando da comunidade negra dos EUA o nosso posicionamento é de
compreendermos que essa é a estrutura de luta deles”. Esse não deixa de ser um ponto de
conflito e reflexão, pois em outro momento Janja diz: “tivemos que ensinar-lhes que a
capoeira tinha outra forma de lidar com isso. Ainda está para ser descoberto se a gente
conseguiu de fato produzir um movimento contrário que seria de enegrecimento cultural”.
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No caminho da transnacionalização, Janja destaca que a capoeira Angola vem dando
respostas para diferentes situações mundo afora, como quando junta judeus e palestinos numa
mesma roda. E conforme ela ressalta: “fica a resposta para a humanidade do alcance do poder
da capoeira, do potencial da capoeira”.

Experiência de uma mulher branca na Capoeira Angola em São Carlos
Em 2001 eu entrei no Grupo Academia João Pequeno de Pastinha e Centro Esportivo de
Capoeira Angola (AJPP/CECA) – Núcleo São Carlos, coordenado pelo mestre Pé de
Chumbo. A sede oficial do grupo é em Salvador no antigo Forte Santo Antônio agora
reformado e transformado no Forte da Capoeira. O grupo foi fundado por mestre João
Pequeno para cumprir a missão de continuar o trabalho de mestre Pastinha. Este grupo estava
sob a responsabilidade de mestre João Pequeno até dezembro de 2011, quando ele fez a
passagem. Apesar de a sede ser no Forte Santo Antônio, o grupo AJPP-CECA tem núcleos
em diversas cidades e países que são coordenados pelos mestres formados por João Pequeno,
como é o caso de mestre Pé de Chumbo.
Em São Carlos, desde 1990 mestre Pé de Chumbo desenvolvia dois trabalhos: um na sua
academia no centro da cidade e outro dentro da Universidade Federal de São Carlos UFSCar. Na UFSCar existia uma parceira entre o grupo de Capoeira Angola e um professor
da Educação Física que através de um projeto de extensão autorizava que mestre Pé de
Chumbo desenvolvesse seus trabalhos no Ginasinho.
Sempre foi uma relação tensa com funcionários e outros professores, todo começo de
semestre a gente tinha problemas para renovar o projeto, muitas vezes éramos impedidos de
usar o espaço e treinávamos nos corredores da universidade. Parte destas dificuldades era
devido ao preconceito em relação à cultura afro-brasileira e parte era por influência da antiga
disputa política entre a Educação Física e a capoeira, resquício das políticas esportivas e
nacionalistas da década de 1930 (Assunção, 2008). Na época estava tramitando no Congresso
Nacional um projeto de lei que defendia que somente professores de Educação Física
poderiam ministrar aulas de capoeira. Uma reserva de mercado que impediria os velhos
mestres, em sua maioria analfabetos ou semianalfabetos, de exercerem e transmitirem o seu
conhecimento.
Entrei na capoeira simplesmente para fazer uma atividade física e jamais tinha ouvido
falar de capoeira Angola ou diferentes tipos de capoeira. Eu estava no terceiro ano do curso de
Psicologia, naquela época metade da sala estava em depressão, inclusive eu, e pude constatar
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durante os anos posteriores que isso se repetia com todas as turmas de terceiro ano de
Psicologia. Neste período do curso as disciplinas eram voltadas para filosofia e teorias
psicológicas euro-americanas, estudávamos “os teóricos cabeçudos”; as teorias tradicionais
que concebem a psique como algo abstrato e com pouca ou nenhuma relação com o corpo.
Um conhecimento e uma forma de ver o mundo que me fez adoecer.
A experiência vivida durante o treino de capoeira era marcante, “eu sentia o sangue correr
na minha veia... eu sentia que meu corpo estava vivo... você está ali por inteiro, a capoeira
tem essa magia, raramente você faz um treino inteiro de capoeira e sua cabeça [ou
pensamento] está em outro lugar... é um processo terapêutico... mantém meu corpo saudável,
mantém a minha mente equilibrada e saudável e fortalece o meu espírito”. Eu fazia terapia,
mas eu sentia que a cura da minha doença psicossocial entrava pelo corpo a cada movimento,
eu sentia a melhora biológica e mental, a percepção espiritual veio mais tarde. Em pouco
tempo eu larguei a terapia e nunca mais voltei. Eu ficava encantada com a “força” que eu
sentia na musicalidade e na corporalidade. Cantar, tocar, jogar, me transformava
profundamente.
Ao mesmo tempo em que eu me encantava com a prática da capoeira Angola eu ia
tomando conhecimento dos posicionamentos críticos do mestre Pé de Chumbo sobre questões
históricas, políticas, racistas oriundas de políticas de identidade coloniais/escravocratas. Eram
dois aprendizados intelectuais simultâneos, tanto pelo lado histórico quanto pelo lado político,
ou seja, eu aprendia uma história do Brasil que nunca estudei na escola, bem como uma
análise crítica contundente sobre tudo o que haviam me contado que era a história do Brasil.
“Pois é, tudo isso veio da África, veio com esse povo que chego aqui e foi escravizado, e
que é maltratado até hoje”. Eu tive a oportunidade de conhecer e me inserir em outras
realidades que antes estavam muito longe “da minha realidade de vida”. Fui percebendo ao
longo das experiências que a “minha realidade” era apenas uma parcela do todo, era a parcela
delimitada pela ideologia da branquitude. “Onde é que esses grupos estão? Estão na favela,
estão em centros culturais, estão na universidade, estão em todo o mundo desenvolvendo a
capoeira”. O aprendizado da beleza e da força da cultura somado à compreensão da
problemática histórica, social, racial e política não é um processo simples e fácil de
experienciar; exige tempo para entrar em contato e processar, perseverança até compreender,
coragem de encarar as dores seculares e permanecer junto. Todas estas experiências também
podem ser entendidas como um processo de descolonização mental em uma pessoa branca.
Viajar com os meus colegas e meu mestre, visitar e conhecer outros grupos de capoeira,
conhecer outros mestres, outros trabalhos, outras realidades, foi e ainda é um processo de
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aprendizado profundo. “Sempre a realidade da capoeira angola foi um trabalho social, um
trabalho duro com poucos recursos, tirando leite de pedra que nem a gente fala aqui no Brasil.
Do nada [sem recursos materiais] os mestres fazem pessoas se transformarem em seres
humanos, em cidadãos. São trabalhos lindíssimos, uma riqueza; e muitas vezes trabalho sendo
desenvolvido por pessoas analfabetas ou semianalfabetas, raramente pessoas que cumpriram
todo o processo escolar ou mesmo chegou à universidade. São raríssimos os mestres que
fizeram universidade. Hoje no Brasil a regra é que os velhos mestres são analfabetos ou
semianalfabetos, mas formam pessoas com toda uma educação, todo um sistema mesmo de
vida lindo, maravilhoso. A riqueza cultural, as letras da capoeira e a própria movimentação da
Capoeira transformando energia do corpo, transformando a vida”.
“Também tem a história dos camaradas do estrangeiro do nosso grupo e de outros grupos
que vem para Brasil para joga capoeira. Ela é uma realidade internacional. Então, você vai
tomando contato com vários níveis, isso vai abrindo a sua mente”. O conhecimento de que a
capoeira rompeu as fronteiras brasileiras por conta própria, sem apoio governamental algum e
hoje esta no mundo, esse conhecimento retrata a potência da cultura afro-brasileira.
“Dentro do grupo é uma fraternidade... você tem que aprender a conviver com todo
mundo”. A pessoa tem a chance de aprender a viver em comunidade. “A gente viajava junto
para Bahia, para outras cidades, para visitar outros grupos”. Além das relações intragrupo eu
aprendi sobre as relações intergrupais na capoeira Angola, sobre o pertencimento à ampla
comunidade da angoleira. Esse talvez seja o aspecto que mais se relaciona com a minha
formação anterior, a formação que recebi na família, do “estar junto”, estar em comunidade,
viver e fazer em comunidade.
A maioria das vezes que fui a Salvador fiquei na casa do mestre Ciro no Pelourinho. O
pelourinho não é muito diferente da favela. Ele tem também uma casa no bairro de
Pernambués, que também é um lugar de periferia, muito diferente do “mundo em que eu fui
criada”. Esses foram momentos pontuais em minha vida, mas foram importantes. Não era
sacrifício nenhum ficar na casa dos mestres, vivenciar o cotidiano na periferia e compartilhar
essa experiência. Para mim foi superimportante para desenvolver a consciência política. “Eu
gosto muito de sair do meu lugar confortável e ir lá vivenciar, ter essas experiências na favela,
na pobreza. Eu amo fazer esse deslocamento da minha vida e isso me traz questionamentos e
aprendizados profundos”. Apesar da diferença, eu sempre mergulharei de cabeça nessas
experiências porque essas vivências é o que me faz entender as desigualdades do Brasil, e me
faz entender a mim mesma, assim como, é dessas experiências que surgem ideias para
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trabalhar de forma diferente no mundo, para me autodeterminar fora da perspectiva da
branquitude.
“A capoeira Angola também trouxe toda diversidade cultural afro-brasileira para dentro da
minha vida”. Eu tomei conhecimento de um universo histórico e cultural que eu jamais tinha
ouvido falar, eu sequer sabia da existência do samba de roda, do maracatu, do jongo, da
congada, do coco, do tambor de mina, do cacuriá, etc. Eu nunca tinha nem ouvido falar da
existência destas práticas culturais, tal era o meu isolamento cultural determinado pela
condição de branquitude.
Eu chamo de “coincidências divinas” algumas oportunidades que me ocorreram depois de
me encantar pela capoeira. Estas “coincidências divinas” foram acontecimentos inesperados,
mas que modificaram e determinaram definitivamente a minha trajetória de vida. São divinas
porque só pela existência de Deus que eu explico tais acontecimentos, só Ele pode ter sido tão
coerente. Sinto como seu eu tivesse, sem saber, encontrado o meu caminho de vida na
capoeira Angola, e as experiências determinantes oriundas das coincidências divinas que me
ocorreram depois foram a confirmação desse caminho.
Uma dessas coincidências divinas possibilitou eu tomar conhecimento e mergulhar na
cultura do maracatu de baque virado de Recife. Por volta de 2002, meu vizinho Chico Simões
começou a tocar maracatu no seu quintal, do lado de casa. Quem conhece uma alfaia (tambor
de maracatu) sabe que ela tem uma potência de ser escutada num raio de quarteirões, e Chico
estava tocando na janela do meu quarto. Fui à casa de ele ver o que estava acontecendo e
terminei entrando para o grupo Rochedo de Ouro. Virei batuqueira, fui para encontros de
maracatu, recebi mestres em minha casa e viajei duas vezes para Recife para passar a
temporada do carnaval e toquei junto com a Nação Estrela Brilhante do Recife.
Adentrando nas culturas afro-brasileiras tive experiências de recepcionar mestres dentro
de minha casa, bem como fui hospedada e muito bem recebida por eles dentro de suas
próprias casas em Salvador e Recife. Isso implica aprendizados de aprender a andar num
morro, que é uma área perigosa. Um ensinamento emblemático para mim foi transmitido por
mestre Valter do Maracatu Estrela Brilhante do Recife: “entre no maracatu e deixe o
maracatu entrar em você”. O significado de esse saber é profundo. É necessário abrir seu
espírito, mudar seus valores, mudar sua forma de ser, sentir, pensar e agir no mundo para
compreender o maracatu ou a cultura afro. Agora, não mais baseado nos limites da
branquitude, mas através da visão de mundo africana. No meu caso, é possível afirmar que o
processo de descolonização mental veio associado a um processo de africanização corporal,
mental e espiritual.
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“Os mestre detêm o conhecimento e são respeitados como tal dentro da comunidade
cultural e afro-brasileira em geral”; entender e respeitar isso também faz parte do processo de
deixar a cultura entrar em você. “Não é fácil estar dentro da cultura, não é um movimento
fácil, é muita dedicação, é muita persistência, é muita paciência”. Tem muitas pessoas como
eu, classe média branca de universidade, que está fazendo o deslocamento cultural e fazendo
um trabalho sério, porque são cobrados pelos mestres. “Os mestres cobram a gente... a gente
vai na casa dos mestres eles dão pau, a gente traz eles aqui e eles dão pau na gente aqui
também, mas é um pau educativo, um mestre nunca vai falar não para um aluno... Se o cara
está ali para aprender, o mestre fala tenha respeito, aí ele ensina e ele cobra... e eles cobram
duro, porque eles sabem que fazendo assim eles vão te fortalecer”. Nessa relação ou você vai
e se entrega para a cultura ou racha e desiste da responsabilidade. Esta postura dos mestres,
tanto de capoeira como de maracatu e qualquer outra cultura afro, faz parte do processo de
manutenção da cultura viva. A pessoa que não entender isso terá mais dificuldades ainda para
permanecer dentro da cultura.
A história de ontem e de hoje mostra isso. “Maracatu faz barulho, um baque de alfaias faz
barulho que se ouve a quilômetros, por isso incomoda os outros, aqueles que querem ver
televisão... o povo mandou a polícia atrás da gente também”. Foi assim com o maracatu em
Recife, em São Carlos e em qualquer outra cidade do Brasil. É assim em Uberlândia com a
congada, nessa cidade tinha até a década de 1960 a segregação de calçadas. Negro andava
numa calçada e branco andava em outra. Não por acaso, nessa mesma cidade existe a proposta
de construção de um Congodromo para tirar a negrada do centro da cidade no dia em que a
festa deles acontece, uma vez por ano.
Eu comecei a vivenciar todo esse processo de conhecimento e transformação quando
ainda estava cursando Psicologia. O que me despertou a curiosidade para desenvolver uma
monografia sobre a prática da capoeira Angola numa perspectiva da Psicologia, já que esta
supostamente esta trabalha com seres humanos. A minha surpresa é que eu não consegui
nenhum professor para me orientar e tive que mudar de tema. Esse foi outro aprendizado, que
eu só consegui compreender anos depois, no mestrado, quando a literatura apontou o silêncio
racista da Psicologia e a ausência de produção de conhecimento sobre afro-brasileiros e suas
culturas nesta disciplina.

COMO DUAS ANGOLEIRAS CONSTRÓEM SEU MUNDO NOVO
Jogando na grande Roda

178

O quarto tema "Como Duas Angoleiras Constroem seu Mundo" apresenta como as
duas participantes transformaram esferas da sua vida cotidiana a partir do que aprendem e
vivem na prática da capoeira Angola, trazendo os conhecimentos adquiridos na roda de
capoeira para a roda da vida.

Ser Mulher Negra Feminista
Janja renasceu para um mundo novo em que ela se autodetermina e assim constrói o
seu mundo, agora com mais autonomia e outras referências de vida e cultura. Nesse processo
ela estabelece outros vínculos familiares e modifica a sua trajetória profissional. Ela se
enegrece e enegrece o mundo ao seu redor a partir de conhecimentos oriundos da sua
formação de angoleira, historiadora, pesquisadora e educadora na perspectiva afro-brasileira.

O significado de família na vida de Janja sempre foi dinâmico e fluido. Ela nunca foi
muito próxima da família do pai, pois eles migraram para o sudeste; e ela se distanciou da
família da mãe com 17 anos, mantendo contatos esporádicos depois disso. No entanto, ela
ressalta que “a segunda família foi à capoeira que me deu: “a minha família é basicamente
uma família de três pessoas: eu, Poloca e Paulinha. Esses são irmãos de fato, irmãos de
coração. Vamos fazer 32 anos de capoeira juntos. Destes 32 anos, 24 deles a gente morou
junto na mesma casa”. Janja, Poloca e Paulinha entraram no GCAP mais ou menos na mesma
época e desde então não se separaram mais. Portanto, na prática da capoeira Angola ela
encontrou duas pessoas com quem desenvolveu vínculos de irmandade e fraternidades
profundos e duradouros. O distanciamento com a família biológica do passado não impediu o
estabelecimento de novos vínculos amorosos e familiares, mesmo que não consanguíneos.
Mais recentemente Janja está começando o que ela chama de “uma nova família: eu,
meu filho e minha companheira”. Janja está numa união estável com sua companheira há
quatro anos e adotaram em 2011 um menino de 11 anos. Construindo mais uma referência
positiva de família em seu mundo novo. Ela ressalta também que esta nova situação está
movimentando a sua família biológica. Ela diz: “minha mãe agora com esta história de ter um
neto novo tem acontecido algumas aproximações. Aliás, eu sempre fico muito em contato
porque hoje isso é comum na maioria das famílias, nas famílias negras isso é quase que uma
regra você dá dois passos para frente e a família te puxa um para trás”. Relato que denota uma
relação ainda difícil com a família biológica, mas que permanece e se modifica com presença
da nova criança, o novo neto.
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Depois que Janja se forma no curso de História na Universidade Federal da Bahia
(UFBA), ela decide, inspirada pelo espírito militante, prestar concurso para rede pública de
ensino do Estado da Bahia. Conforme ela relata: “na época o idealismo político me levou a
escolher uma escola, imagina o lugar que ninguém quer ir, [no período] noturno, foi para lá
que eu fui. Um bairro com uma escola que tinha uma concentração de população negra muita
grande. Eu queria trabalhar estas temáticas e acabei sendo vencida pela violência do tráfico”.
Janja percebeu que a realidade estrutural da desigualdade e da opressão. Segundo ela: “Isso
me deu um desespero com relação a minha atuação na rede de ensino”.
Ao mesmo tempo em que ela explorava uma das pontas extremas da realidade opressora e
racista, ela também estava inserida no Programa Ações Afirmativas A Cor da Bahia programa de formação de jovens pesquisadores na temática das relações étnico-raciais e
estudos sobre racismo. Janja aponta que: “nesse contexto do Programa a gente de fato
começou a pesquisar raça e gênero, raça e educação, raça e mercado de trabalho. Esse
programa A Cor da Bahia hoje [2011] eu e Paulinha que coordenamos lá na Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas [UFBA]”. Esse relato demonstra a continuidade da sua
formação e compromisso com a mudança, num tempo ela foi formada pelo Programa A Cor
da Cultura e depois ela acaba se tornando coordenadora do mesmo, junto com sua “irmã de
coração” e da capoeira, Paulinha.
Depois da formação no Programa de Ações Afirmativas, Janja resolveu continuar se
qualificando e entrou no programa mestrado em História da UFBA. Ela queria estudar a
capoeira dos anos 80, mais especificamente “o cenário político da África, a representação da
África no contexto da re-africanização da cultura baiana. A representação da África pelos
angoleiros”. No entanto, ela não conseguiu compatibilizar estas aspirações com as do seu
orientador. Ela relata que “ele queria que eu jogasse meu projeto para a década de 30, para
estudar a descriminalização de Vargas, entendendo a capoeira no cenário da luta de classes.
Quando eu me lembrei de que meu pai nasceu na década de 30 dentro de um engenho, eu
disse bom, para eu falar de luta de classe nos anos 30 só se for no sul do Brasil. Nem no sul,
no sudeste especificamente, bem localizado no centro industrial. Fora isto, o que eu tenho é a
extensão, o desdobramento da estrutura escravista. Eu não tinha a condição de imaginar
sequer falar da Bahia dos anos 30 como luta de classes. Isso foi praticamente uma declaração
de heresia feita a este orientador e eu tive que sair. Eu abandonei mesmo, desisti do
mestrado”.
O desejo de produzir conhecimento histórico a partir de uma perspectiva política das
africanidades e da capoeira Angola esbarrou num posicionamento ideológico de luta de classe
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que inviabilizou o projeto de pesquisa. A experiência de vida de Janja e a leitura de mundo
que ela fazia, revelava que a perspectiva de luta de classe não dava conta da realidade que ela
pretendia estudar, ou seja, não dá conta da realidade estruturada com base no racismo ou
ideologia da supremacia racial branca.
Janja não desiste da sua proposta de pesquisa e decide migrar para São Paulo. Ela
relata: “vendi meu fusca e com 10 dias que eu tinha chegado em São Paulo comecei a
trabalhar, me tornei professora de História numa escola na região do Campo Limpo. No ano
seguinte fui convidada a ser diretora do noturno, mas depois tive que abandonar [o cargo]
porque fui ser bolsista do CNPq”. O trabalho era o meio de sustento para ela ingressar na pósgraduação, mais uma vez enfrentou dificuldades, mas conseguiu realizar a pesquisa.
Primeiro ela pensou em fazer o processo seletivo no Programa de Pós-Graduação
História da Universidade de São Paulo (USP), mas quando foi pesquisar as informações sobre
o processo seletivo ela recebeu a seguinte informação: “me disseram que quem não fez
graduação em história na USP tinha que cursar um ano da graduação. Eu achei que era uma
prepotência, uma arrogância absurda e desisti”. Esse foi outro tipo de dificuldade enfrentado
na universidade, uma espécie de reserva de vagas para estudantes graduados pela própria
instituição.
Janja decidiu migrar para o Programa de Pós-Graduação em Educação, no qual
ingressou na área do estudo do imaginário. Ela produziu uma pesquisa que trabalha a
reconstrução imagética da África entre os angoleiros dos anos 80 na compreensão de uma
forma positiva de ser negro e ser angoleiro. Durante o período que passou na pós-graduação
ela fez mestrado e doutorado, assim como realizou diversas ações que relacionavam cultura
afro-brasileira, educação antirracista, ações afirmativas para negros enquanto atividades
profissionais.
No mestrado ela integrou um Núcleo de Pesquisa chamado DPE, Discriminação
Preconceito e Estigma, que juntava judeus, muçulmanos, índios, negros, ciganos. Ela relata:
“entrei nessa área da multiculturalidade ou pluriculturalidade. Depois eu participei da criação
do NEIMB, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudo do Negro no Brasil com sede no
Instituto de Psicologia da USP. Discutíamos onde é que ele ficaria sediado, a gente discutiu
que exatamente a Psicologia era o campo que mais dívidas tinha com relação à reprodução do
racismo. A psicologia precisava se rever, se revisitar e nós levamos o NEIMB para o Instituto
de Psicologia. A Psicologia volta a perpassar a vida de Janja, mas agora numa relação
diferente, numa relação em que um coletivo acadêmico se organizar para pautar problemáticas
da população afro-brasileira dentro desta área de conhecimento.
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Depois que Janja defendeu o mestrado ela prestou um concurso e se tornou
funcionária da USP, coordenadora do setor de educação da Estação Ciência, num Museu de
Ciência e Tecnologia da USP. Ela coordenava uma atividade com 110 estudantes
universitários que levava cultura para dentro da ciência e tecnologia. Depois que ela saiu da
USP ela foi trabalhar no Instituto Geledes – Instituto da Mulher Negra. Nessa instituição ela
coordenou os quatro Programas de Educação de Ações Afirmativas para jovens negros.
Além de todas as atividades de formação e trabalho, Janja também permaneceu
praticando capoeira Angola. Depois de quatro meses que estava em São Paulo sem treinar
capoeira nenhuma, ela começou a procurar um grupo em que pudesse treinar, mas não se
identificou com o estilo de nenhum grupo da capital. Por fim, ela recebeu um convite para dar
aulas e para a sua surpresa apareceu Tião Carvalho e Banda Mafuá para treinar. O trabalho foi
para o espaço Brincante e depois para o Morro do Querosene. Depois de algum tempo Janja.
Poloca e Paulinha fundam o Grupo Nzinga de Capoeira Angola, na Vila Sonia em São Paulo.
Janja analisa esse processo: “Paralelo a isto, treinando capoeira, fazendo os trabalhos,
trabalhando já numa reflexão dentro do movimento negros, dentro do movimento de mulheres
negras. Eu nunca fui de uma organização específica, nunca fui do MNU (Movimento Negro
Unificado). Eu era do GCAP dentro do movimento negro. Eu era do movimento negro sendo
do GCAP. Na época do GCAP, quando eu cheguei lá eu comecei a militar no movimento de
mulheres negras, aí eu já tinha uma cisão de gênero mesmo. Eu fui do Geledes muitos anos.
Começamos a fazer umas atividades em São Paulo. Instituímos o Premio Nzinga da Mulher
Brasileira e cada ano nós reuníamos nove mulheres negras e premiávamos estas mulheres
negras num grande evento. Fizemos a maratona cultural afro-brasileira, três edições que era
24h de cultura negra dentro do KVA – Centro Cultural Elenko. A gente foi fazendo as
parcerias. Chegou uma hora em que era a gente, o Cupuaçu, o Tião e o Abassai, a gente dizia
que os três juntos formava o Bantustão Paulistano, trabalhando com a cultura Bantu. Recebi o
título de cidadã paulistana”. Enfim, a partir da militância na capoeira Angola, Janja
desenvolveu uma serie de ações e parcerias com entidades e grupos com propósitos claros de
valorização da cultura afro-brasileira, promoção da igualdade racial, ações afirmativas, e
militância nas questões de gênero.
Após um período de 13 anos de militância em São Paulo, tanto na capoeira Angola
como profissional, Janja começou a querer voltar à Bahia. Segundo ela: “eu achava que tinha
muita coisa que eu podia fazer aqui [Salvador], tinha muitas dívidas que precisavam ser
sanadas com esta cidade que me deu régua e compasso”.
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Para retornar a Salvador Janja prestou um concurso na UFBA e passou. Atualmente,
ela é professora de dois cursos inovadores no Brasil: um é o Programa de Doutorado
Multinstitucional e Multidisciplinar de Difusão do Conhecimento da Faculdade de Educação
(DMMDC-FACED), no qual ministra aulas Análise Cognitiva e Pensamento Contemporâneo:
perspectivas africanas e latino-americanas.

O segundo é o Bacharelado em Estudos de

Gênero e Diversidade do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas (FFCH). De um abril de 2011, Janja foi convidada para ocupar o lugar de
Diretora de Diversidade e Inclusão na Secretaria Estadual de Educação. Ela descreve: “aqui
estão sob nossa responsabilidade a Educação das Relações Etnicorraciais, a Educação das
Relações de Gênero e Sexualidade, a Educação e Direitos Humanos, além de Educação de
Jovens e Adultos, Quilombolas, Indígenas, Educação Especial. Tudo isto. O que faz a roda ser
pesada. E uma molecada para devolver a alegria de viver [no Grupo Nzinga em Salvador].
Para manter a gente feliz. Porque eu decidi que a felicidade é também um elemento de
mobilidade importantíssimo. E eu não abro mão disso”.
Janja analisa: “a universidade é um espaço complexo. As pessoas ali dentro se
segregam por propriedades diversas. A propriedade temática, esse tema é meu, essa área é
minha, disputa os editais, disputa. Eu gosto muito da educação, eu gosto muito de dar aula, eu
gosto muito de estudar para dar aulas, planejar meus cursos. Eu acabo negligenciando
algumas questões nas disputas com meus colegas. A faculdade de educação é muito
preocupada com formação de professores e currículo, mas um modelo de formação e um
modelo de currículo, e aquilo que eu faço de certa forma e outro currículo é outra formação,
mas eu gosto, eu prefiro. Eu acho que a minha relação com os estudantes ela traduz minha
liberdade. E como liberdade não é uma coisa que dá para a gente abrir mão, eu não negocio,
eu também não quero muito mais que isto não, eu não quero tudo, eu tenho muita consciência
disso. Eu não quero tudo”.

Uma Mulher Branca junto a Cultura Afro-brasileira
Quando eu me formei em Psicologia em 2003 eu tive que tomar uma decisão, o que é
que eu iria fazer da minha vida. Na minha cabeça eu abandonei a Psicologia e decidi
continuar a prática da capoeira Angola. Esta decisão aparentemente simples determinou uma
complexidade na minha vida.
Na especificidade da capoeira Angola eu já havia aprendido que segurar um trabalho
de capoeira era um processo de luta e que viver desta atividade no Brasil era quase
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impraticável, pois os mestres se mudavam para o exterior juntamente atrás de melhores
condições de vida. Portanto, além de muito trabalho era uma atividade pouco remunerada, no
meu caso, sem remuneração nenhuma, pois eu ainda era iniciante. Em 2003, eu tinha somente
três anos de capoeira e meu mestre estava se mudando para o estrangeiro. Ele esperava que
seus alunos segurassem o trabalho na sua ausência. Eu e outro camarada decidimos manter o
trabalho do mestre Pé de Chumbo na UFSCar e na cidade. Eu tinha consciência de que eu era
muito nova de capoeira, ainda tinha um longo percurso para ser alguém no mundo da
capoeira, e mesmo que eu viesse a ser alguém neste mundo cultural, eu provavelmente não
conseguiria me sustentar com essa atividade, ou seja, eu teria que arrumar outra estratégia de
sobrevivência para me manter tanto na capoeira como profissionalmente na vida.
Na dimensão profissional eu decidi abandonar a Psicologia, pois não me identificava
com nada daquilo que eu havia aprendido, principalmente depois de entrar na capoeira
Angola. A possibilidade de entrar no mercado de trabalho existia, mas se eu a escolhesse isso
prejudicaria o meu envolvimento com a Angola. A academia também não era um local que eu
desejasse trabalhar, os exemplos de professores que eu tive não eram exemplos de vida que eu
pudesse desejar ter. No entanto, entre as possibilidades que estavam colocadas acabei
escolhendo a menos pior, ficar na academia, fazer um mestrado e continuar a prática da
capoeira Angola.
Uma estratégia que eu tentei implementar e que graças a Deus deu mais certo do que
eu esperava, foi buscar desenvolver uma pesquisa que abordasse a capoeira Angola, pois
dessa maneira eu associava a vida profissional à vadiação da Angola. Esse interesse me levou
ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar e à professora Petronilha, que acabou se
tornando a minha segunda mestra na vida. Ela orientou o meu segundo mergulho na história e
na cultura afro-brasileira, um mergulho profundo na literatura acadêmica, no pensamento
negro em Educação. Para mim esta foi mais uma das “coincidências divinas” da minha vida,
com meu mestre de capoeira Angola distante, a vida me trouxe outra mestra, agora na
academia. Talvez a coincidência neste caso seja mais caracterizada pelos poucos profissionais
que trabalhavam com a temática afro na universidade.
Petronilha orientou minhas leituras e subitamente desenvolvi um prazer por estudar
que nunca havia sentido antes. Esta era a época em que “eu comia livros” e adorava. Eu tinha
fome de conhecimento (Akbar, 2004). Com a sutileza e a suavidade que lhe é bem peculiar,
esta mestra foi me mostrando que aquele era um momento histórico importantíssimo para o
Movimento Negro, a Lei 10.639 havia sido recentemente sancionada pelo Presidente Lula. Na
época que eu comecei a trabalhar com ela, eu não tinha ideia de quem Petronilha era e qual o
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seu papel como pesquisadora afro-brasileira no Brasil; costumo falar que eu demorei quatro
anos para saber quem é Petronilha, pois como toda mestra que se preza, ela é humilde e
discreta.
Com Petronilha e o Grupo de Pesquisa Práticas Sociais e Processos Educativos
fundamentado na Educação Libertadora, eu aprendi que “pode existir vida humana na
academia”, que existem nichos de profissionais que produzem conhecimentos e relações
libertadoras e humanizadoras dentro das universidades. Eu não só tomei gosto para estudar
como entendi que no futuro eu poderia ter um papel importante na academia. Dentro desse
grupo de pesquisa os conhecimentos oriundos da capoeira Angola que eu trazia encarnados no
corpo eram valorizados e apontados como necessários para a produção acadêmica. Descobrime construindo uma trajetória profissional única ou peculiar.
Petronilha, como boa mestra, já havia me indicado o caminho logo na primeira
orientação de mestrado, quando ela olhou bem para mim e disse: você sabe que você passou
nesse mestrado porque você é da Psicologia!? Mas como eu ainda era muito inexperiente, eu
não entendi a mensagem. Na verdade eu pensei que ela não tinha entendido que eu queria só
pesquisar a capoeira Angola, e nada de Psicologia. Um ano depois eu entendi porque ela havia
me falado daquela forma, primeiro Petronilha me apresentou referências que mostram o
silêncio racista da Psicologia e depois me passou os livros de Psicologia Africana e pediu para
eu estudar.
Paralelamente à trajetória acadêmica eu me dediquei à prática da capoeira Angola,
“segurando o trabalho do mestre Pé de Chumbo na UFSCar”. Para conseguir “puxar os
treinos” eu tive que me dedicar mais aprofundadamente a esta cultura. Foi nessa época que eu
decidi viajar todo ano para Salvador para “beber água da fonte”, assim como viajei para
Recife duas vezes atrás do maracatu e fiz dreads no cabelo, uma mudança estética que me
trouxe experiências e aprendizados profundos sobre ser branca e estar junto à cultura afrobrasileira.
A decisão de fazer dreads teve diversos significados. Eu estava amando conhecer a
cultura afro-brasileira e aquele visual também fazia parte dela, então resolvi experimentar. Os
resultados foram muito mais amplos do que eu imaginava. O cabelo é um símbolo imagético
fortíssimo, marca uma identidade, e é um “cartão de apresentação”. Eu deliberadamente
rompi com o padrão imagético da branquitude e adotei um símbolo de negritude, isso teve
consequências diversas e adversas nos diferentes meios sociais em que eu estava inserida: no
meio cultural afro-brasileiro, na família, na universidade.
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Dentro da capoeira Angola esta atitude foi valorizada positivamente, muitos
capoeiristas afro-brasileiros e brancos têm dreads, então eu não dissonava muito naquele
ambiente. A não ser por ser uma mulher branca brasileira, é mais comum ver homens brancos
adotando esse visual do que mulheres desse grupo social no Brasil. Muitas vezes eu chegava
num grupo ou numa favela e “ninguém acreditava que eu era brasileira, todo mundo pensava
que eu era gringa”. Essa confusão que eu causava na cabeça das pessoas foi parte do processo
que me fez entender o quanto a minha atitude foi radical. As pessoas tinham dificuldade para
conceber uma mulher branca brasileira com dreads, isso era mais comum em mulheres
brancas estrangeiras. De qualquer maneira, eu não fui discriminada na capoeira por adotar
esse visual, e isso se constituiu numa “linguagem que eu tinha: não era qualquer branca que
estava chegando”. Era uma forma de expressar que alguma criticidade eu tinha em relação a
minha própria branquitude e alguma identidade eu tinha com a cultura afro-brasileira.
Fora do contexto afro-brasileiro as reações foram muitas vezes adversas,
principalmente na família e de vez em quando na universidade. A universidade é um espaço
social que aceita ou pelo menos convive um pouco melhor com a diversidade de estilos
visuais. No entanto, às vezes aparecia uma ou outra pessoa que olhava esquisito e perguntava:
nossa, você é tão bonita, porque você fez isso com o seu cabelo? Ou quando eu entrava num
restaurante e normalmente rolavam olhares arregalados e comentários esgueirados. Mas foi na
família que eu vivenciei as piores experiências de rejeição, e era o lugar social que sempre me
foi mais acolhedor.
Um episódio significativo aconteceu com meu pai, quando eu estava triste com o final
de um relacionamento e ele aproveitou a “deixa” e disse: também, quem é que vai querer uma
namorada com um cabelo desse! Esse comentário me feriu profundamente e depois disso eu
estabeleci outra relação com meus pais, eles não poderiam mais comentar sobre os meus
dreads para preservar nossa relação e evitar conflitos emocionais. Com os familiares em geral
foram inúmeras as vezes e as formas de ataque: eu já não era abraçada com tanto carinho
como antes por pessoas que eu tinha fortes ligações emocionais, recebi apelidos bastante
desqualificadores para uma mulher, sempre tinha alguém que “mandava” eu cortar o cabelo,
etc.
Então eu tive que construir outras relações com toda a minha família, mais uma vez,
eu tive que me relacionar com eles até certo limite, o limite imposto pela branquitude. A
minha escolha imagética representava a negação/traição da branquitude e eles não aceitavam
isso, nós nos relacionávamos até esse ponto, ou seja, uma relação superficial e determinada
pelas aparências. Foi nas experiências familiares que eu percebi a profundidade da
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colonização mental pela branquitude. “Eu sou bonita aos olhos desse padrão de beleza da
supremacia racial branca, loira dos olhos verdes com o cabelo ondulado bonito e de repente
faz dreads”. Isso foi uma traição ao modelo que eles vivem e valorizam, e eu fui “punida” por
essa ousadia.
Eu fiquei com dreads durante seis anos e durante esse tempo eu entendi que “eu estava
enrolando o cabelo para desenrolar as ideias, porque também estava aprendendo”. Aprendi e
adquiri consciência principalmente sobre a branquitude e o mundo dos brancos. Eu também
aprendi muito sobre mim mesma e os desafios de ser uma mulher branca que trabalha junto
com a cultura afro-brasileira. É difícil a sociedade aceitar uma mulher que joga capoeira; é
difícil aceitar uma mulher branca que usa dreads; é difícil aceitar uma mulher branca discute
criticamente o racismo e a branquitude. Eu reunia todas essas características e muitas vezes
me senti como “um E.T na sociedade brasileira”, sem poder me identificar completamente
com os brancos e nem com os afro-brasileiros.
Na minha defesa de mestrado Cida Bento foi bastante sensível e comentou que eu
deveria me sentir muito sozinha na luta que eu estava fazendo, porque por vezes eu seria
questionada por afro-brasileiros: porque essa branca está se metendo com as nossas questões?
E por vezes eu seria questionada por brancos: porque ela está se envolvendo com esse povo
que não tem nada haver com ela? Eu chorei, porque essa é uma das maiores dificuldades que
eu enfrento e sempre enfrentarei.
“Em 2009 eu comecei a me sentir sem eles [dreads] e depois de alguns meses de espera eu
cortei meus dreads. Nesse momento eu já estava confiante no meu trabalho porque eu já tinha
terminado o mestrado, tinha desenvolvido o trabalho na escola [com implementação da lei
10.639], tinha desenvolvido o trabalho dentro da universidade [coordenando projeto de
extensão] e estava a quatro anos desenvolvendo trabalho de capoeira Angola dentro da
universidade também. Eu sabia que eu era capaz de desenvolver trabalhos importantes”. Eu
provei para mim mesma e para qualquer um que eu estava no caminho que eu tinha que trilhar
e que eu tinha uma contribuição para dar dentro daquilo que eu acredito. Hoje analisando, ao
cortar os dreads por me "sentir sem eles", eu estava cortando uma boa parte da minha
formação de branquitude, eu estava consolidando parte do meu processo de descolonização
mental. Eu não precisava mais dos dreads para "ser uma branca diferente", eu já era devido à
atuação no mundo que eu estava realizando.
“Eu terminei o mestrado sabendo que eu queria fazer o doutorado em psicologia africana e
capoeira”. Eu ainda não dominava este conhecimento, mas eu sentia “com meu corpo inteiro”
que essa referência tinha algo importante e que poderia ser muito útil no Brasil, pelo fato de a
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maioria da população ser afrodescendente. E mais, eu assumi a missão que Petronilha me
passou, voltar para a Psicologia e contribuir para a produção e difusão de conhecimento sobre
a população e cultura afrodescendente. E como a ousadia é uma característica pessoal e
reforçada pela capoeira, eu escolhi voltar para a Psicologia produzindo conhecimento sobre a
cultura afro com uma referência teórico-filosófica africana. Propus-me a voltar para pesquisar
uma população que historicamente foi ignorada nessa disciplina, e mais, a partir de uma
referência completamente estranha, porém consistente culturalmente. Sei que não será fácil,
não será bem visto por muitos profissionais, que será uma luta ou mesmo uma guerra
ideológica e cultural, mas também não me vejo voltando para a Psicologia de outra forma, se
não essa, a partir da capoeira Angola e da perspectiva africana. Uma postura radical em
termos de buscar a raiz do problema e da solução!
Ao saber que eu queria defender esse doutorado Petronilha sugeriu trazer um dos
fundadores para começar o intercâmbio. Eu a ajudei escrever um projeto para a FAPESP e
conseguimos o financiamento para vinda do Wade Nobles.
No entremeio das pós-graduações, “trabalhei no ponto de cultura Teia das Culturas, que
ganhou o premio Escola Viva em 2008, e a gente começou efetivamente um trabalho muito
consistente de implementação da lei de 10.639 dentro de uma escola na periferia de São
Carlos. Fizemos um trabalho mensal com os professores e oficinas culturais para as crianças
no contra turno escolar”.
Na universidade eu coordenei junto com Petronilha o projeto de extensão cultural Ciclo de
Práticas Culturais Populares e Educação (Nogueira & Silva, 2009) que foi premiado por um
edital do MEC em parceira com o MINC. Esse projeto era realizado junto ao Programa de
Ações Afirmativas e ao NEAB/UFSCar, envolvia os estudantes indígenas, africanos, grupo de
danças brasileiras e capoeira Angola. “Todos tinham as mesmas dificuldades e em algum
momento a gente resolveu se juntar... era um projeto multicultural que visava trabalhar a
identidade de cada um dos coletivos, mostrar a diversidade cultural existente dentro da
universidade, tudo relacionado com a lei 10.639 e 11.645”. Eu tinha aprendido que os mestres
têm muito conhecimento, mas eles são pouco valorizados, portanto, um requisito do projeto
era que cada comunidade tivesse pelo menos um convidado das comunidades tradicionais:
mestre, cacique, pajé, etc. Os objetivos era forçar a universidade reconhecer o conhecimento
que essas pessoas têm para passar.
Eu desenvolvi estes trabalhos durantes dois anos, enquanto eu procurava um orientador na
Psicologia que aceitasse a minha proposta de pesquisar a capoeira Angola usando a Psicologia
Africana como referência principal. Recebi muitas recusas até que um dia um colega meu me
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apresentou o professor Ciampa, que aceitou o desafio. Não por acaso, depois eu descobri que
ele era o professor que orientou a maioria dos trabalhos de pesquisa em Psicologia sobre
população afro-brasileira produzidos na PUC.
No doutorado eu mudei para São Paulo e fiquei desempregada. “Recebi uma ajuda do meu
pai para me manter e depois de um ano, no meio de 2011, eu consegui a bolsa e vim para os
Estados Unidos fazer esse aprofundamento [teórico]”. O tempo em São Paulo foi muito
difícil, eu fiz “um trabalho psicológico fortíssimo”. Eu tive que encarar a contradição da
minha vida: porque já tinha a consciência que sou branca e tenho uma vida privilegiada e com
condições para me preparar e desenvolver o doutorado sanduíche. Tive tempo e condições
materiais para isto. Se eu estivesse sem o auxilio de meu pai e tivesse que trabalhar
provavelmente o processo e o resultado seriam diferentes. Tenho consciência que um negro
ou uma negra dificilmente têm essas condições e, possivelmente, por esta razão a Psicologia
Africana ainda não chegou ao Brasil pela mão de uma psicóloga afro-brasileira. Foi um
processo um pouco dolorido, mas encarei essa contradição, essa desigualdade de
oportunidades, de ser uma mulher branca privilegiada a ir buscar a Psicologia Africana.
Refletir sobre esse processo aumentou o meu comprometimento com a resposta que eu tenho
que dar com este trabalho.
O meu comprometimento é grande, mas eu também sabia que eu poderia fazer esse
trabalho com qualidade, mesmo sendo uma pessoa branca de classe média. A minha confiança
vinha da minha experiência e vivência na capoeira Angola. Foi ela, a capoeira, que me
mostrou esse caminho, que me orienta nesse caminho e que me levou até à Psicologia
Africana. Se eu consegui apreender a importância dessa referência teórica foi porque eu
pratico capoeira Angola, porque eu sinto, vivo e entendo esse fundamento no meu corpo, na
minha mente e no meu espírito.
Hoje eu estou mais tranquila comigo mesma, com o que eu me tornei depois de entrar na
capoeira Angola, e me autoanaliso da seguinte maneira: eu sou uma mulher branca que tem
uma formação intelectual afro-brasileira. Apesar de ocupar um lugar social de privilégio na
estrutura da sociedade, busco pensar, sentir e agir na sociedade e na minha profissão e na vida
como um todo a partir do que experiencio e aprendo na cultura afro-brasileira.

LIÇÕES DE UMA MESTRA ANGOLEIRA
A atuação e o comprometimento de Janja junto à comunidade afro-brasileira e à
sociedade em geral foram reconhecidos pela comunidade da capoeira Angola. Janja se tornou
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uma das poucas mulheres que receberam o título de mestra de capoeira Angola no Brasil e no
mundo. Nesta posição, de pessoa reconhecidamente experiente, sábia e comprometida ética e
politicamente com a salvaguarda da tradição da capoeira Angola, esta mestra expressa
reflexões sobre problemáticas atualmente enfrentadas pela comunidade angoleira e da
capoeira em geral. Estas problemáticas estão relacionadas com: o ingresso, a presença e o
comprometimento de pessoas brancas; o lugar e a luta das mulheres negras e o papel que
mulheres brancas estão assumindo; e o combate à violência oriunda do sistema ocidental de
vida.

Pessoas Brancas na Prática da Capoeira – vampirismo ou comprometimento cultural
Janja expressa uma postura de abertura e acolhimento de pessoas não negras na prática
da capoeira Angola, mas também se posiciona criticamente em relação a como essas pessoas
deveriam se comportar nesse contexto. Ela relata: “acho que porque sou libriana, ao mesmo
tempo em que eu tenho um cuidado, uma boa vontade, e tudo isto mediado por um respeito
pela própria capoeira e depois pelas pessoas, em receber e acolher as pessoas não negras no
interior da capoeira, por outro lado, eu a militante feminista negra tenho uma visão tão mais
ampliada sobre a dificuldade de enfrentar o racismo aqui. Quando eu vejo essa população
branca no interior da capoeira, completamente “de boa”, sem envolvimento nenhum com a
temática da causa negra eu começo a achar que eu estou errada, entendeu? Eu começo a achar
que eles estão certos nos EUA, apesar de este não ser o nosso modelo, Eu não saberia dizer se
o nosso é mais saudável também”.
Dentro da militância feminista negra desenvolvida por Janja, ela analisa que a
presença de pessoas brancas descomprometidas com as lutas e as causas da comunidade afrobrasileira na prática da capoeira configura um problema. O descomprometimento ético e
político em si mesmo já denota uma ameaça às africanidades, já que não corresponde ao que é
esperado dentro dos padrões culturais tradicionais africanos sobre o que significa ser uma
pessoa em comunidade (Akbar, 2004). Ademais, esta ameaça pode ser ampliada pelo fato de
que estas pessoas provavelmente estão reproduzindo padrões culturais ocidentais,
marcadamente antiafricanos com base na ideologia da supremacia racial branca (Nobles,
2006). Em outras palavras, estas pessoas não negras e descomprometidas com as causas afrobrasileiras podem estar minando por dentro a própria prática da capoeira. Esta guerra cultural
preocupa a mestra participante da pesquisa e a leva a comparar e questionar os modelos de
relações étnico-raciais, o dos Estados Unidos e o do Brasil, no sentido de buscar saber qual
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seria o mais eficiente para a luta, o segregacionista afro-estadunidense ou o integracionista
afro-brasileiro.
É bastante conhecida pela comunidade da capoeira a existência de grupos nos Estados
Unidos que não aceitam pessoas brancas para treinar, mas isto é uma característica
marcadamente estadunidense e não é encontrada no Brasil, pelo contrário, é questionada por
mestres antigos. Em nosso país o “modelo” é de acolhimento de todos que chegarem,
conforme mestre João Pequeno de Pastinha orientou: é para homem, menino e mulher, só não
aprende quem não quer. Janja trabalha no sistema afro-brasileiro, mas com uma postura
crítica. Ela afirma: “não tem nenhum problema à presença dos brancos dentro da capoeira,
mas eles precisam nos dar as respostas. Eu agora quero me empenhar em fazer estas
cobranças. Porque a situação de vida da população negra no Brasil, ela mudou muito pouca
coisa”. Fica clara a postura da mestra sobre as pessoas brancas, elas serão cobradas a se
comprometerem ética e politicamente com a promoção de equidade junto à população afrobrasileira.
Se não for assim, Janja denuncia o que ela chama de “práticas de vampirismo
cultural”. O vampirismo cultural é caracterizado pelo comportamento das pessoas brancas
descomprometidas com as lutas afro-brasileiras. Janja diz: “eles se alimentam da nossa
história, se alimentam da nossa alma, se alimentam da nossa dedicação, se alimentam dos
nossos princípios democráticos e precisam dizer o que é que estão fazendo com todos estes
alimentos. É nesse sentido que hoje eu vivo um grande desconforto com esta relação [com
pessoas brancas]...”. Não basta praticar, tem que se comprometer, se não a pessoa estará
apenas sugando as energias da comunidade e enfraquecendo a luta, ao invés de somar e
fortalecer.
A mestra orienta o caminho a ser trilhado: “eles são chamados a discutir a sua própria
branquitude... eu espero as práticas antirracistas... levar a capoeira para os lugares dos não
privilegiados”. Para ela, é por meio da autorreflexão crítica que gera ações de mudança social
que a pessoa branca pode de fato compreender o que é capoeira. Para isso, a pessoa tem que
sair dos “lugares de proteção, estes lugares não fazem de ninguém capoeirista... precisa
aprender português, estudar história da África, ir conhecer o candomblé, não tem direito de
ser preconceituoso ou de discriminar negativamente a cultura negra, a cultura africana ou ser
racista... Este é o incomodo que eu quero produzir dentro das pessoas não negras... Até onde
exatamente você é capaz de ir com tudo o que a capoeira já lhe deu pela luta antirracista?
Onde você é capaz de se posicionar favoravelmente as nossas temáticas e as nossas causas?”.
A mestra acolhe, mas cobra o comprometimento com a luta antirracista.
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Na sua experiência de vida acumulada na capoeira, Janja aponta que muitas pessoas
não aguentem as cobranças e abandonam a capoeira. Segundo ela: “basta qualquer coisinha,
qualquer cobrança, qualquer pressãozinha e a maioria vai embora, a maioria cai fora, porque
eles estão aqui para receber e dizer quanto que eles estão dispostos a pagar pelo que eles vão
receber. Como a gente não depende disso [de dinheiro], então a gente também não faz questão
que eles fiquem. Quem fica, fica porque de fato se encontrou”. Em outras palavras, diante das
cobranças da mestra só permanecem na prática da capoeira aquelas pessoas que se propõem a
autorreflexão sobre a branquitude e se comprometem com a luta antirracista.

Mulheres Negras, Mulheres Brancas e Homens
Outra reflexão importante apontada por mestra Janja é a baixa participação das
mulheres negras nas rodas de capoeira. Se atualmente está havendo um amplo crescimento do
número de capoeiristas no Brasil e no mundo, com a entrada maciça de pessoas não negras,
estrangeiros e mulheres, a mulher negra continua invisível nas rodas. Segundo Janja: “basta a
gente ver no que resulta hoje a capoeira. Olha para uma roda de capoeira e me diga quantas
mulheres negras você encontra dentro dela. E parece que isto não significa problema para
ninguém”. A invisibilidade da mulher negra e a ausência de criticidade sobre esta
problemática causa indignação na mestra participantes da investigação.
Segundo Janja: “a capoeira tem que promover a luta contra a violência contra a mulher
negra. No Nzinga passamos a desenvolver uma série de posturas e condutas para discutir o
lugar da mulher na capoeira”. Uma das facetas que emerge da reflexão sobre a mulher negra
nas rodas se relaciona com o processo de transnacionalização da capoeira (Ferreira, 2008). A
mestra relata: “que obviamente nós éramos as mulheres pretas, as mulheres pobres, as que
seriam abandonadas pelos homens capoeiristas que vão atrás das mulheres brancas, de
preferência as estrangeiras. Agora, são elas que estão na cena pública, são elas que dominam a
capoeira, são estas mulheres que não estão nem ai para a luta da gente. Encontraram uma
capoeira fácil de ser praticada, porque não têm dificuldade nenhuma”.
Esta análise da mestra Janja contém algumas dimensões: uma delas envolve aspectos
de sobrevivência e busca por melhores condições de vida por parte dos homens capoeiristas;
só que a estratégia utilizada para este fim parece estar relacionada a um processo de
branqueamento e à Disfunção do Ego Alienado (Nobles, 2006; Akbar, 2004), na qual pessoas
afrodescendentes vivendo numa realidade antiafricana podem adotar posturas de branquitude
e manifestar atitudes de rejeição à comunidade de origem; a terceira dimensão envolve a
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resposta ético-política do outro grupo social envolvido nessa trama, as mulheres brancas
estrangeiras.
Diante da necessidade de melhores condições materiais de vida, imposta pelo processo
secular de marginalização da população e da cultura afro-brasileira, homens capoeiristas
desenvolvem estratégias de sobrevivência. Uma dessas estratégias é o casamento com
mulheres brancas estrangeiras, que vão levá-los para seu país e lá eles conseguirão sobreviver
da prática da capoeira com melhores condições materiais de vida (Castro, 2008; Ferreira,
2008). Esta escolha não é simples, pois apesar de as condições materiais de vida melhorarem,
existe sofrimento psicossocial relativo à saudade do Brasil, da família, dos amigos e da
comunidade da capoeira, bem como dificuldade com as diferenças de costumes, de clima, de
comida, etc.
Mestra Janja critica a escolha desta estratégia caracterizando-a como um processo de
branqueamento e denuncia o estado de abandono das mulheres negras. Casar-se com uma
mulher branca estrangeira parece estar relacionada à Disfunção do Ego Alienado (Nobles,
2006; Akbar, 2004), pois os homens capoeiristas abandonam as mulheres da sua própria
comunidade de origem em busca de um modelo de vida ou de sobrevivência baseado na
ideologia da supremacia racial branca. Este modelo é representado tanto pelas novas
companheiras brancas quanto pelo estilo de vida que adotam no país estrangeiro. Esta é uma
situação bastante complexa tanto para as mulheres negras que são excluídas e marginalizadas
pelos homens da própria comunidade, reforçando o estado de solidão característico desse
grupo social; quanto para os homens capoeiristas que apesar da sensação de “melhores
condições de vida” sofrem com o distanciamento físico e cultural da comunidade de origem.
O processo de branqueamento da capoeira fica ainda mais caracterizado pelo
comportamento de muitas dessas mulheres brancas estrangeiras. Segundo Janja, muitas delas
estão dominando o cenário da capoeira e sem um comprometimento ético e político com a
comunidade afro-brasileira. No caso deste grupo social específico o comprometimento é ainda
mais complicado de ser desenvolvido, pois elas têm acesso a uma capoeira que é praticada
fora do contexto de luta histórica e social afro-brasileira. Segundo Janja: “elas não tiveram
que atravessar o Pelourinho, não tiveram que se submeter a nenhum processo de
discriminação, ao contrário, tudo para elas está resolvido em se tornar amante ou mulher de
um graduado ou de um mestre de preferência. Até a hora em que receber um chute na bunda,
e ela cai na real, que é um ser normal. Estas coisas me andam tirando do sério”. Portanto, as
mulheres brancas estrangeiras dominam a cena até o momento em que são abandonadas pelos
companheiros, aí elas podem começar a enxergar o contexto mais amplo, complexo e
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contraditório da capoeira. Até lá, elas vivem acriticamente a ilusão de supervalorização do ser
mulher e ser branca na capoeira, bem característica da ideologia da supremacia racial branca
(Jensen, 2005).
Além da postura crítica em relação ao comportamento das mulheres brancas estrangeiras,
mestra Janja também tece críticas sobre o movimento de mulheres capoeiristas no Brasil. Ela
diz: “eu já declarei guerra aos eventos de mulheres capoeiristas... porque no Nzinga eu cobro
ações concretas”. Segundo Janja, as mulheres capoeiristas começaram a se organizar, mas esta
organização ainda carece de criticidade e muitas vezes ainda está subordinada aos homens
capoeiristas. Ela analisa: “como é que é estar dentro desse universo dificílimo da capoeira e
com autonomia?... Porque mesmo as que estão se formando mestras, continuam sendo
desqualificadas. Porque estão dentro de organizações que lhes formaram mestras de capoeira
para simplesmente trazer mais mulheres para ali, para dizer que aqui você pode chegar a ser
mestra, mas quando você vai ver a qualidade dessa formação, da autonomia, da liderança, ela
não existe de jeito nenhum”. Janja denuncia um processo de formação acrítica dentro da
capoeira, que está dando o título de mestra a mulheres que não tem condições de se
posicionarem ética e politicamente com autonomia dentro da capoeira e da sociedade; mais
uma vez, criando uma ilusão de supervalorização que, na verdade, as desqualifica enquanto
seres humanos.
Outra dimensão combativa da mestra negra feminista é em relação ao comportamento dos
homens na capoeira, especialmente dentro do seu próprio grupo, o Nzinga. Janja afirma: “sigo
denunciando e combatendo e qualquer homem que entrar no Nzinga vai ouvir que sou
feminista e sou ativista do Movimento Negro, que não aceito prática ou conduta racista, e não
aceito prática de violência contra as mulheres, mesmo que a sua namorada não esteja dentro
da capoeira, se eu ficar sabendo que você bateu nela... não precisa nem despedir... Eu botei
uns dois para fora do grupo por esta razão. Nós não vivemos de capoeira e a gente percebe o
quanto isto foi importante para segurar esta autonomia. Não é ninguém de fora que vem dar
para a gente o valor daquilo que a gente tem que fazer”. Janja defende e promove a
autorreflexão e a autodeterminação de seus alunos em relação ao sexismo, ao racismo, ao
machismo e toda sorte de discriminações. Em seu grupo, ela enfatizou várias vezes, ela cobra
ações concretas.

A Violência e a Capoeira – dois modelos de sociedade
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Mestra Janja e o grupo Nzinga desenvolvem uma prática de capoeira Angola que visa a
mudança da sociedade. Para isso desenvolve ações no Alto da Sereia, um morro no bairro do
Rio Vermelho na orla de Salvador, reconhecido como um dos seis quilombos urbanos de
Salvador. O trabalho é desenvolvido principalmente com as crianças daquela localidade com
o apoio de seus alunos adultos. Ela descreve: “estou ótima dentro da minha Sereia [local da
academia] com nossos meninos, fazendo projetos, cineclubes, levando crianças para vários
lugares não só na capoeira, estimulando estudo. Eu acho que é assim que modificamos a
sociedade... Obvio que isto tem um preço, muita gente olha para a gente e acha que nós somos
um grupo de uma capoeira lúdica. Ninguém vai sair dali de boca quebrada, isso é quase
inaceitável hoje dentro de uma roda de capoeira. Ninguém deixar uma marca de sangue ali
dentro. É quase inaceitável”.
A mestra denuncia como o jogo violento está instaurado dentro de rodas de capoeira e
como isso foge dos ensinamentos deixados por mestre Pastinha e preservados por seus
mestres e discípulos. Janja afirma: “o jogo é uma conversa... está vendo aí que é possível
jogar capoeira sem que ninguém tenha saído machucado... João Grande está lá dizendo: não
bata não, não humilhe não, não agrida não, porque você não acrescenta nada de bom nesse
tipo de formação”. A formação tradicional da capoeira, conforme defendida por mestre
Pastinha e seus discípulos, presa um modelo de sociedade diferente do que está sendo
veiculado e reproduzido pela mídia. A violência, segundo Janja, respalda o modelo de
sociedade colonial-moderna: “você liga ali a TV no meio dia e esse é o modelo de sociedade
que este tipo de conduta [violenta] respalda, porque ela é competitiva, ela é desleal, ela é suja.
Você saiu da resistência. E ai os mestres saíram do lugar de mestres e se tornaram
proprietários de grupos, donos de negócios. Então essa capoeira eu estou de ressaca dela. Não
aguento”.
Diante desse modelo de sociedade competitiva, desleal e suja, uma mestra ou mestre de
capoeira tem que ter uma determinada postura crítica e educativa para manter os fundamentos
tradicionais. Janja explica: “o que faz um mestre hoje me dia? Diante de uma violência na
roda, chamar: olha querido, o rosto é o lugar da moralidade. É o lugar que concentra a nossa
moral. Ele é mais que um espaço do corpo físico. E se eu tenho 90% de um corpo que você
pode jogar capoeira, porque você vem para o rosto? O que é que está por trás disso? É a
necessidade de humilhar, de rebaixar? Você se faz um melhor capoeirista rebaixando o outro?
Você se faz melhor capoeirista humilhando o outro? Você precisa do rebaixamento do outro,
da humilhação do outro para você ser capoeirista? Ou você precisa que ele seja melhor
possível no desenvolvimento dele? Não vamos humilhar ninguém. Aquela coisa mesmo de
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você ouvir os antigos. A gente tinha um ditado aqui na Bahia: o rosto que mamãe beijou,
fulano ou fulana nenhuma vai colocar a mão! Porque você sabe que é um espaço da honra da
pessoa. É a honra. Porque é isto, bater no rosto é diferente de você bater em qualquer outro
lugar do corpo. A gente não pode desconhecer esse código. A gente não pode não saber que
esse código existe. E se eu quero inventar outro mundo porque eu estou dentro da roda de
capoeira, como é que você é angoleira? Se para entrar na roda de capoeira eu tenho que abrir
mão de todos os princípios que eu luto por eles aqui dentro? Não entendo isto. Mas o preço é
alto, aqueles que deixam de fazer [violência] como é o caso dos nossos, porque a gente não
admite que isto seja feito na roda, acaba pousando de idiota, de ingênuo, de incompetente”.
Mestra Janja explicita neste trecho como que a postura no jogo de capoeira reproduz a
postura que se tem na vida, o entendimento que o capoeirista tem de como as relações podem
acontecer, se de forma violenta ou dialógica. Mesmo que o capoeirista aplique um movimento
de contato físico, ainda sim, ele tem a opção de escolher onde vai aplicar o golpe. Esta
escolha vai determinar a intensão e a mensagem que esse capoeirista está passando na roda.
Se ele atingir a cara do oponente, ele está buscando desmoralizar e humilhar o outro; se
atingir em outra parte do corpo, a mensagem é outra. Então, são escolhas que denotam
posturas éticas e políticas do capoeirista, na roda e na vida.
No entanto, mestra Janja alerta que não é fácil preservar o código de conduta tradicional
da capoeira Angola. Muitas vezes, devido à exigência do modelo de sociedade ocidental
colonial-moderna, capoeiristas acríticos adotam a exigência de competitividade e deslealdade
transformando a prática da capoeira num jogo violento, desqualificando a característica
africana desta arte. Os capoeiristas, que como ela, buscam preservar os fundamentos culturais,
acabam sendo desqualificados como “lúdicos ou ingênuos” por não aderir ao modelo de
dominação.
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PARTE V

DESCOLONIZAÇÃO DA VIDA E A PRÁTICA DA CAPOEIRA
À guisa de conclusão, eu vou desenvolver algumas reflexões sobre como este trabalho
colabora para processos de descolonização da Ciência e para a produção de epistemologia
inovadora com base na perspectiva africana. Também apresentarei reflexões sobre as
contribuições dos estudos afrocentrados para a descolonização da Psicologia e quais os
desafios para o desenvolvimento deste campo no Brasil. Por fim, destaco alguns aspectos da
prática da capoeira Angola que podem contribuir para processos de descolonização da vida ou
libertação pessoal e coletiva nos campos da Educação, Psicologia e Saúde.
Esta pesquisa visou principalmente compartilhar um campo de conhecimento em
Psicologia que vem se consolidando em outros países, mas que no Brasil ainda é uma
novidade. Além disso, busquei mostrar que esse campo de conhecimento tem no Brasil um
solo fértil, já que mais da metade da população é de origem africana. Dessa maneira, outro
objetivo central foi demonstrar que a Psicologia africana é uma referência coerente e
consistente para pesquisa a prática da capoeira Angola e qualquer outra cultura afro-brasileira.
Dessa maneira, esta reflexão final ficará circunscrita aos objetivos centrais da
pesquisa, sem estender para outras problemáticas que permearam as análises realizadas nos
capítulos anteriores. Tenho consciência de que muitas problemáticas que surgiram na
pesquisa são importantes e devem ser debatidas, como por exemplo: a ampliação da presença
da mulher na capoeira, os processos de internacionalização da sua prática, o ingresso de
outros grupos sociais, e o jogo entre diferentes modelos de sociedade dentro da roda e na vida.
Tenho ciência de que todas elas merecem investigações e reflexões aprofundadas e este
trabalho aponta contribuições importantes para esses processos. No entanto, não
desenvolverei estas problemáticas neste momento, pela mesma razão que não pude
desenvolver a análise da prática da capoeira Angola a partir da visão mulherista africana,
porque o atual trabalho precisa ser concluído. Não obstante, fica o indicativo de continuidade
no futuro.

Descolonização da Ciência - necessidade de epistemologias inovadoras
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Diante da sociedade ocidental colonial-moderna sustentada por relações sociais
baseadas na ideologia da supremacia racial branca, que produz uma série de desigualdades
econômicas, políticas, culturais, epistemológicas, identitárias e ecológicas; urge a necessidade
de analisar, promover e desenvolver de forma comprometida e consistente outros modelos de
sociedades, de produção de conhecimentos e de relações sociais. Estes modelos não precisam
ser inventados, pois eles já existem e muitos deles são milenares, inclusive bem mais antigos
que a própria ciência ocidental colonial-moderna, que remete seu surgimento à Grécia Antiga,
datando por volta de 3.000 anos de existência.
Modelos de sociedade como o africano, o asiático e o ameríndio têm de 4.000 a 7.000
anos de existência, segundo registros consistentes sobre seu modo de funcionamento,
produção de conhecimento e de humanidades. A problemática chave, que transforma estes
modelos de sociedade milenares em modelos epistemológicos inovadores, remete-se aos
processos de imposição global e imperialista de um modelo único de sociedade com base na
ideologia da supremacia racial branca europeia. Esse modelo imperialista global determina
que o único paradigma epistemológico válido para a produção sistemática de conhecimento é
o euro-americano. Este paradigma foi imposto à força no modo de produção e reprodução da
sociedade ocidental colonial-moderna, desqualificando, ignorando, suprimindo e apagando
uma história milenar e anterior à Grécia Antiga.
Destaco duas ilusões e inconsistências desse imperialismo epistemológico euroamericano. Primeiro, é que esse modelo, supervalorizado como único válido, de fato gera uma
sociedade global produtora de desigualdades estruturais em todas as suas dimensões e,
portanto, ecologicamente insustentável para o planeta e para a humanidade. Segundo, a
defesa, cega e alienada historicamente, desse modelo imperialista global que se remete a
3.000 anos de existência, denota um comportamento psicossocial, no mínimo, inadequado ou,
até mesmo, insano. Ao adotar esse comportamento, a sociedade e as pessoas, assumem que
4.000 anos de história da humanidade anteriores à Grécia Antiga podem ser descartados,
esquecidos e eliminados sem prejuízo algum para a nossa atualidade humana e planetária.
Se esse comportamento psicossocial não é insano, ele é no mínimo pueril. Para mim,
ele pode ser representado pela metáfora de uma criança birrenta que ignora os conselhos da
mãe, pessoa mais experiente, e sai fazendo o que bem entende, “achando que sabe tudo”. Por
mais esperta e inteligente que essa criança seja, é claro que ela vai fazer alguma coisa
inadequada ou errada em algum momento, porque ela não tem tanta experiência assim e
ignorou a sabedoria dos mais velhos. Em algum momento esta criança vai ter que admitir que
errou; vai ter que voltar para a mãe e pedir desculpas; e terá que ouvir o conselho que mãe
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dará para consertar o provável malfeito. Portanto, revisitar, retomar, reapropriar, reavaliar
conscientemente as contribuições milenares anteriores ao surgimento da ciência ocidental
colonial-moderna, configura um esforço inovador de reconciliar a humanidade com a sua
própria história e produções de conhecimentos nas diferentes perspectivas humanas.
A inovação, no processo de retomar e reapropriar epistemologias milenares não
hegemônicas, não está relacionada a seus conteúdos e metodologias, mas sim, a sua produção
e reprodução numa esfera global. Conforme já foi apontado no capítulo “Bases Filosóficas e
Epistemológicas da Psicologia Africana”, apesar do esforço colonialista de suprimir
epistemologias não hegemônicas e supervalorizar a euro-americana, aquelas não deixaram de
existir; pelo contrário, sobrevivem aos ataques genocidas nas práticas das comunidades
tradicionais.
Por fim, retomar e reapropriar epistemologias milenares não hegemônicas envolvem
esforços em diferentes dimensões psicossociais: coragem para realizar análise crítica sobre os
processos de supervalorização euro-americanos com base na ideologia da supremacia racial
branca; humildade para reconhecer a existência de outros modelos e valorizar povos e culturas
que foram oprimidos e desqualificados pelo processo colonial; dignidade e disposição para
conhecer e dialogar com o que é diferente e humano, sem desqualificar uns aos outros, mas
buscando formas interculturais, multiculturais e pluriétnicas.
Esses esforços constituem descolonizações epistemológicas e da vida na medida em
que promovem: 1- uma autoanálise crítica sobre políticas de produção de conhecimentos que
nos estão sendo impostas sócia historicamente desde a colonização europeia; 2- uma
reconciliação da história única de cada pessoa e da produção de conhecimento no mundo com
a história da humanidade; 3- uma retomada e reapropriação de perspectivas milenares que
podem servir para promoção de mudanças na realidade, bem como, para a promoção de
processos mais genuínos e libertadores a partir da autodeterminação pessoal e coletiva.

Descolonização da vida e da Psicologia – contribuições afrocentradas
Esta tese é resultado de um esforço de autodescolonização mental por parte da
pesquisadora, como também um esforço radical para colaborar com a descolonização da
Psicologia. Ambos os processos foram construídos com base em referências culturais,
históricas, políticas, epistemológicas e humanas oriundas principalmente de África e da
diáspora africana nas Américas.
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Gostaria de destacar que, a partir da minha própria experiência de vida refletida
criticamente, eu acredito que não tem como realizar a descolonização da vida e nem
epistemológica sem contar com uma ou mais referências culturais diferentes da hegemônica.
Pesquisadores de dentro da perspectiva hegemônica ocidental colonial-moderna podem
perceber os processos de dominação estruturantes e até mesmo realizar processos de
autocrítica. No entanto, a crítica em si mesma não é capaz de produzir mudança, porque a
estrutura da sociedade continua sendo regida pela mesma perspectiva dominadora. A
mudança tem que ter outra referência para, então, produzir uma real diferença ou
transformação.
Eu posso me perceber branca e privilegiada na sociedade, posso ter uma análise crítica
sobre este lugar social que me é imposto; mas se eu não tenho outra referência cultural de
humanidade para pautar ações que visem a minha autotransformação ou autolibertação do
meu lugar de privilégio e construção de outra realidade, eu não terei recursos e condições de
sair da postura crítica e caminhar para uma ação transformadora. Em outras palavras, não tem
como lutar contra o sistema de dominação se a gente só conhece as armas do próprio sistema.
Ao usar estas armas, mesmo que na tentativa de mudar a realidade, logicamente, estaremos de
uma forma ou de outra reproduzindo o sistema. Uma metáfora que representa este
posicionamento é a do cachorro que corre atrás do próprio rabo. Ele dá voltas em torno de si
mesmo e não vai para lugar nenhum efetivamente.
A partir desse entendimento eu tomei a deliberada decisão de não utilizar nenhuma
referência teórica que estivesse comprometida em seus fundamentos filosóficos com a
perspectiva ocidental colonial-moderna. Justifico que não utilizei referências do meu núcleo
de pesquisa na PUC-SP porque em suas bases filosóficas alguns autores (Goffman, Hegel,
Mead) se referem aos povos africanos e ameríndios como incivilizados, selvagens ou
primitivos, ou seja, sub-humanos ou não humanos. Seria muito incoerente utilizar tais
referências num trabalho que justamente busca demonstrar a humanidade e a força intelectual
dos povos que estes autores desqualificam.
Na verdade o esforço que eu empreendi foi justamente o contrário, busquei
conhecimentos, referências e autores que historicamente foram e são marginalizados, mas que
trazem contribuições consistentes para a produção acadêmica. Isto significou um esforço de
buscar referências que não estão dadas facilmente, são difíceis de serem acessadas e
compõem um nicho intelectual, que embora seja consistente, ainda é reduzido se comparado à
demanda por inovação epistemológica. Eu fiz questão de explicitar as colaborações no corpo
do trabalho, ao identificar a origem, a pertença e o nome próprio dos autores, evidenciando
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que a grande maioria dos pensadores, pesquisadores e mestres que utilizo são africanos,
afrodescendentes

e

latino-americanos.

Nesse

sentido,

o

trabalho

representa

um

empreendimento que busca se inserir e contribuir com os movimentos de Descolonização
Epistemológica na América Latina e de produção de Epistemologias do Sul. Esta é uma
tentativa de ser coerente na vida a na produção intelectual, já que acredito e defendo a
humanidade de africanos e outros povos, inclusive a sua rica capacidade de construir
conhecimento sistemático sobre a vida e o mundo.
Além disso, adotei a postura radical de centralizar a tese em teorias, epistemologias e
práticas oriundas de África e da diáspora africana nas Américas, como fundamento não
hegemônico que pode subsidiar a elaboração de epistemologias inovadoras e práxis coletiva
libertária. Não obstante, esta postura foi alicerçada com diálogos produzidos entre as
referências afrocentradas e outras produzidas no contexto latino-americano e suleador, sendo
privilegiadas aquelas que prezam pela promoção de processos libertadores e descolonizadores
com uma postura política declarada.
Da mesma forma que uma pessoa branca, uma pessoa afrodescendente imersa na
sociedade ocidental colonial-moderna pode ser capaz de perceber a opressão social racista e
fazer uma análise crítica do racismo institucional e do sofrimento psicossocial que ele causa
na comunidade afro-brasileira. Embora, se ela não vive ou encarna outra referência cultural,
africana ou não, ela não tem recursos e condições culturais para migrar do posicionamento
crítico e do sofrimento para um projeto de ação transformadora, libertadora, descolonizadora.
Retomando Nobles (2004), não basta a pessoa estar consciente da opressão coletiva e
do sofrimento gerado pelo racismo; ela tem que ter se munir com outra referência cultural, de
preferência a afrocentrada, para empreender a superação efetiva do racismo em si mesma e na
sociedade. Enfatizo a referência afrocentrada, porque é justamente o ataque à noção de ser
humano africano que caracteriza o maior objetivo da colonização mental em
afrodescendentes. A transformação radical surge do entendimento profundo do que significa
ser africano (Sakhu Sheti), conforme foi relatado por mestra Janja, quando ela fala que ousado
era o entendimento que o GCAP tinha da prática transgressora da capoeira Angola e o que
eles faziam com esse entendimento.
Acredito que esta tese pode ser caracterizada como uma pesquisa afrocentrada, pois:
1- é oriunda da experiência vivida da pesquisadora junto a comunidade e a cultura afrobrasileira de raiz; 2- seu projeto e realização envolveram posturas, teorias e metodologias
consistentes e coerentes com a visão de mundo africana; 3- seu objeto de investigação era a
experiência vivida e encarnada de pessoas numa prática cultural afrodescendente e como essa
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prática modificou e modifica suas formas ser, sentir, ver e viver a vida; 4- sua modalidade de
produção de conhecimento está comprometida com identificação de processos libertadores e
descolonizadores epistemológicos e da vida centrados na perspectiva africana, que podem ser
aplicados em diversas instituições sociais a partir das Políticas de Ações Afirmativas
existentes no Brasil, principalmente naquelas voltadas para a Educação, Saúde.
No entanto, ainda espero a análise que meus mentores ou mestres (Petronilha, Joyce
King e Nobles) irão fazer deste trabalho para confirmar ou não esta minha afirmação. Digo
isto porque eles e outros autores fundaram e desenvolveram esta perspectiva na diáspora
africana e são pessoas com reconhecida experiência e consistência dentro desta perspectiva
inovadora. A resposta afirmativa ou negativa deles em relação à consistência desse trabalho
representa não só uma aprovação ou desaprovação acadêmica, mas a continuação de um
processo de educativo de vida e de comprometimento meu com a cultura afro-brasileira, com
a minha libertação e descolonização pessoal e coletiva. Aprendi na capoeira Angola e na
cultura de matriz africana que o acompanhamento e o respaldo dos mais experientes em
nossos processos de vida são fundamentais para o fortalecimento pessoal e da comunidade
como um todo. Eu quero saber se eu realmente estou trazendo alguma contribuição
consistente ou apenas superficial para, assim, poder avançar com consciência e consistência
cada vez maior.
Não estou desmerecendo a avaliação e contribuição que a banca de qualificação e
defesa dará para o trabalho e para a sua adequação e implementação na comunidade
acadêmica mais ampla, e em especial na Psicologia. Pelo contrário, eu já ressaltei na banca de
qualificação que, na verdade, a experiência de produzir esta tese foi caracterizada por uma
solidão intelectual, pela falta de interlocutores brasileiros com quem eu pudesse dialogar
qualificadamente e que pudessem colaborar para o aprimoramento da perspectiva
afrocentrada em Psicologia. As duas bancas têm um papel fundamental para a efetividade
deste trabalho, pois são os dois primeiros momentos no Brasil em que eu estou realizando um
diálogo acadêmico consistente sobre a Psicologia africana. Nesse sentido, eu ressalto uma
expectativa pessoal de contar com a colaboração das pesquisadoras convidadas e dos
suplentes (Alessandro Santos, Bader Sawaia, Ana Bock, Cida Bento e Odair Furtado) para a
consolidação e avanço da perspectiva africana em Psicologia no Brasil.
Essa colaboração será de extrema importância, pois conforme as experiências de vida
das participantes deste estudo, a Psicologia é historicamente um campo elitista e branco, que
significou um “não lugar”, um espaço que não era destinado a afrodescendentes e sua cultura.
Uma área de conhecimento que tem servido principalmente para a reprodução e manutenção
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do sistema dominador ocidental, inclusive inculcando perspectivas de mundo que podem
provocar adoecimentos em pessoas que tenham outras visões de mundo. Enfim, um espaço
social que apresenta um silêncio racista em relação à população e cultura afro-brasileira e que
mais dívidas têm com relação à luta contra o racismo. Portanto, a produção de uma tese que
considere e trabalhe junto com a cultura afro-brasileira em seus aspectos teóricos e práticos,
bem como abordando referências teóricas e epistemológicas centradas na África, constitui um
desafio que não posso cumprir sem apoio e suporte de pessoas mais experientes e influentes
nesta área de conhecimento.
Aproveito para descrever alguns desafios para o desenvolvimento da Psicologia
africana como campo de produção de conhecimentos e práticas no Brasil. O primeiro é a
superação da barreira da língua, pois temos um único artigo publicado em português no Brasil
(Nobles, 2009). O restante das referências está publicado majoritariamente em inglês, o que
compromete o amplo acesso de muitos brasileiros e em especial afro-brasileiros a estas
referências. Logo, um extensivo projeto de tradução de livros e artigos científicos tem que ser
formulado para suprir essa demanda, sendo que esta demanda é maior que o próprio país, ela
é luso-brasileira.
Outro desafio é o da formação, para que este campo de produção de conhecimento
possa se consolidar é necessário que pessoas se formem dentro desta perspectiva, sugiro
algumas ações nesse sentido: a abordagem da perspectiva afrocentrada em disciplinas
específicas ou transversais nos cursos de graduação, para que profissionais tomem
conhecimento da existência dessas referências e, caso se interessem, busquem uma formação
mais aprofundada. A elaboração e realização de cursos de especialização em que profissionais
de Psicologia, Educação e Saúde possam construir uma práxis coletiva libertária a partir de
teorias, metodologias, epistemologias e práticas afrocentradas voltadas para a realidade afrobrasileira. A construção dessa práxis pode ocorrer a partir de metodologias inovadoras que
envolvam, entre outras estratégias, diálogos produtivos e troca de saberes entre os
profissionais e comunidades afro-brasileiras tradicionais, bem como processos de
aprendizagem com o corpo inteiro e como isto pode ser implementado na prática profissional.
A abertura de linhas de pesquisa na pós-graduação em que a população e cultura afrobrasileira e a perspectiva filosófica e epistemológica africana possam ser determinadas como
objeto de investigações, medida que amplia a comunidade científica com esta especificidade e
favorece a ocorrência de diálogos profícuos entre acadêmicos.
Além disso, para que uma rede de pessoas e conhecimentos possa se efetivar com
consistência dentro da Psicologia centrada na África é necessário a articulação de
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intercâmbios internacionais duradouros tanto com outros países da diáspora americana quanto
com países africanos. Indiscutivelmente o intercâmbio com Estados Unidos e Caribe tem que
ser consolidado e fortalecido, pois eles foram os pioneiros há mais de 50 anos atrás na
produção sistemática destas referências, portanto, temos muito que aprender com os mais
experientes no assunto, resguardando as especificidades sócio históricas do Brasil.
E mais, é necessário o estabelecimento de intercâmbios com os países africanos,
especialmente os lusófonos, pois até onde eu pude averiguar em conversas com psicólogos
daqueles países, a perspectiva afrocentrada em Psicologia não é trabalhada como campo de
conhecimento, mas sim a perspectiva euro-americana. A única exceção é Moçambique, onde
o professor Boia Efraime Junior22 está produzindo pesquisa e práticas em Psicologia a partir
de conhecimentos culturais de uma etnia particular. Acredito que a diáspora tem que ter o
comprometimento político de manter e fortalecer os vínculos com o continente.
Este intercâmbio com países africanos constitui não só um comprometimento político
solidário e libertário, mas também uma relação com o campo de conhecimento de origem, a
África. Pesquisas aprofundadas sobre a cultura afro-brasileira necessariamente vão remeter ao
continente mãe como fonte original de conhecimentos e práticas, conforme foi demonstrado
sobre a ancestralidade da capoeira Angola se remeter à prática milenar no engolo, da região
sudoeste de Angola. Mais uma vez, ressalto a especial necessidade de intercâmbios com os
países africanos lusófonos, pois a cultura afro-brasileira está umbilicalmente ligada a eles,
foram principalmente desses países que vieram os povos africanos trazidos à força no Período
Colonial.
Durante o Doutorado Sanduíche em Atlanta eu observei os programas de pósgraduação, conversei com professores afro-americanos de renome, participei de congressos
internacionais de estudos negros e africanos, e concluí que os Estados Unidos só tiveram
condições de avançar nos estudos afrocentrados porque estabeleceram intercâmbios
duradouros com países africanos; e isso não deve ser diferente para nós, pelas razões que já
explicitei acima. Voltei do Sanduíche certa da necessidade do Brasil estabelecer intercâmbios
institucionais duradouros tanto com os Estados Unidos como com países africanos a fim de
que os estudos afro-brasileiros e africanos possam avançar e se consolidar em nosso país.
Por fim, a experiência do Doutorado Sanduíche também deixou clara a ideia de que o
Brasil, para avançar nas referidas produções de conhecimentos, tem que criar departamentos
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O primeiro contato com o Prof. Boia foi realizado durante a II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia em
São Paulo, logo após meu retorno dos Estados Unidos. Esse contato foi fortalecido posteriormente com reuniões
por Skype e uma proposta de intercâmbio de conhecimentos está sendo desenhada.
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interdisciplinares de estudos afro-brasileiros e africanos, bem como os órgãos de fomento têm
que abrir linhas de financiamento específicas para dar suporte a esse movimento intelectual.
Enfim, como se vê, eu saí do Brasil pensando que iria desenvolver uma pesquisa de doutorado
e voltei com a proposta de um campo profissional de atuação para a vida toda.
Destaco mais uma vez, que todo esse movimento político, cultural e acadêmico não
deve ser visto como estranho ao nosso país, pelo contrário, relembro que mais de 55% da
nossa população é afrodescendente, o que determina que a Psicologia afrocentrada é uma
necessidade e talvez deva ser pesquisa e prática amplamente desenvolvidas se o compromisso
profissional for com justiça social, libertação e democracia. Busquei demonstrar esta máxima
nesta pesquisa, ao analisar a prática da capoeira Angola em suas dimensões espirituais,
políticas, históricas e práticas, e seu impacto na formação psicológica das participantes, sendo
uma considerada negra e outra branca. Ou seja, a pesquisa visou mostrar a coerência de
utilizar o paradigma africano para analisar práticas culturais afro-brasileiras, mas não só,
visou também demonstrar a perspectiva humanista desse paradigma ao inclui pessoas negras e
brancas na investigação. Novamente, o paradigma nesta pesquisa está contextualizado dentro
da cultura afro-brasileira e não se refere a uma postura exclusivista como a arrogada pela
Psicologia de base euro-americana.

Capoeira Angola – semente de uma nova civilização global
A Dimensão Espiritual na Pesquisa Científica
Acredito que a pesquisa conseguiu demonstrar que a referência da Psicologia africana
é culturalmente coerente e consistente para analisar a prática da capoeira Angola. E mais, que
uma melhor compreensão dos aspectos mais fundamentais e profundos desta prática social
enquanto uma cultura de afrodescendente no Brasil deve levar em conta referencias teóricas,
epistemológicas e metodológicas africanas. Fato que atesta favoravelmente para a defesa
desse paradigma científico na produção de conhecimentos sistemáticos, não só no Brasil
como no mundo. Assim como, reafirma a tese de dezenas de pensadores africanos, afroamericanos e afro-caribenhos, sobre as relações umbilicais entre o continente e a diáspora
africana nas Américas.
A referida coerência e consistência contribui também para o fortalecimento da luta
histórica e política da própria capoeira Angola contra as investidas genocidas e
desqualificadoras da opressão racial. Isto ocorre na medida em que o paradigma africano
demonstra e afirma a africanidade de origem dessa cultura afro-brasileira, colaborando para a
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desmistificação de versões nacionalistas e de mestiçagem inventadas pelas elites dominantes
desde o início do século XX. A africanidade de origem é demonstrada por meio da análise
holística, que evidencia a interdependência de elementos fundamentais da capoeira Angola e a
relação com os princípios orientadores gerais de sobrevivência da tribo e unidade com a
natureza.
A coerência entre a capoeira Angola e o paradigma africano é radical, no sentido de
compartilhar premissas estruturantes. Conforme o trabalho buscou explicitar, a capoeira
Angola preserva na noção de pessoa oriunda da região oeste de África, que é particularmente
interessante para a Psicologia africana. A pessoa é entendida na inter-relação dos três
componentes da existência: físico, mental e espiritual; sendo que o objetivo último da
existência é a sobrevivência espiritual.
A noção de pessoa na capoeira Angola também só tem sentido se for entendida como
uma parte integral do coletivo, sendo esse coletivo composto pelos ancestrais, pelos viventes e
os que ainda não chegaram ou ingressaram no grupo/comunidade. Esta ligação comunal é
representada pela ideia das linhagens de capoeira, na qual os mestres, pessoas coletivamente
reconhecidas como portadores de tradição e comprometimento ético e político com a
comunidade, tem o papel de manter e transmitir oralmente os conhecimentos milenares
oriundos desde África e revividos pelos ancestrais no contexto afro-brasileiro.
A partir do paradigma africano, que identifica o ser humano como um ser espiritual e
que seu fim último é a transcendência e a unidade com o universo, temos algumas pistas que
ajudam a compreender como que afrodescendentes no mundo sobreviveram apesar dos
ataques genocidas seculares na sua história humana mais recente. Estes povos sobreviveram
em sua grande maioria em condições materiais de vida inóspitas, mas muitos deles são fortes,
saudáveis e alegres, apesar das condições físicas degradantes em que vivem, como é o caso
dos mestres de capoeira, dos mestres de maracatu, e todas as outras comunidades afrobrasileiras tradicionais, como já é bem conhecido por quem vive estas realidades.
Enfim, é a existência e conhecimento da dimensão espiritual e como ela é vivida e
trabalhada na cultura tradicional afro-brasileira que manteve e mantém esses povos vivos na
diáspora africana e no continente, apesar das condições físicas degradantes. É ai que reside a
maior riqueza e poder das culturas oriundas de África. É nesse ponto também que
encontramos uma das maiores inconsistências e incoerências com o paradigma euroamericano.
O referido paradigma nega ou desqualifica a dimensão espiritual tal como ela é vivida
na perspectiva africana. A abordagem euro-americana não dá conta da dimensão integral da
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pessoa humana conforme é trabalhada nesta investigação e por esta razão as pesquisas feitas
sob essa ótica normalmente produzem resultados que mal interpretam ou desqualificam povos
afrodescendentes. Ademais, conforme já foi demonstrada anteriormente, a perspectiva euroamericana está historicamente impregnada pela ideologia da supremacia racial branca e,
portanto, uma postura anti-africana que nega não só a dimensão espiritual, mas a própria
humanidade de afrodescendentes, o que dificulta mais ainda a relação entre esse paradigma
particular e os povos oriundos de África.

Práxis Coletiva Libertária
As análises realizadas nesta investigação revelam que a prática da capoeira Angola
envolve uma série de expressões culturais africanas que se manifestam na roda, no jogo, na
musicalidade e na oralidade. É na interação multifacetada e holística desses elementos na
capoeira que as três dimensões da existência humana e da natureza se concretizam e são
experienciadas coletivamente. Esta experiência coletiva acontece por meio do ritual, da
linguagem musical e do jogo, e por todo o sistema oral que os circunda. É uma experiência
vivida com o corpo inteiro (físico, mental e espiritual) inserido num coletivo (ancestrais,
viventes e os que ainda não chegaram) que perpetua uma realidade sociocultural.
A capoeira Angola, na qualidade de cultura ancestral, é complexa, interconectada e
profunda. Ela contém uma riqueza de conhecimentos sobre a vida, sobre a existência humana,
sobre as relações sociais e com a natureza, enfim, ela é portadora e transmissora de uma visão
de mundo e de um modelo de sociedade. Esse modelo de sociedade não é ideal, ele é
experiencial, e nessa qualidade, ele é vivido e encarnado pelos capoeiristas. Isto significa que
este modelo não é uma ideologia, mas uma práxis efetiva e secular. Uma práxis coletiva
ancestral que é perpetuada no contexto mais amplo do Brasil e do mundo, ou seja, dentro da
sociedade ocidental colonial-moderna. Nessas circunstâncias ela é permeada por relações
interculturais de diferentes origens e formas de interação.
As análises apresentadas nos capítulos anteriores trazem diversos exemplos de como
os fundamentos africanos são aprendidos e vivenciados na roda de capoeira e transpostos para
a vida. Para encaminhar o fechamento deste trabalho, destacarei algumas reflexões
importantes que colaboram para a compreensão do potencial educativo, descolonizador,
promotor da saúde e de libertação, contidos na prática da capoeira Angola enquanto uma
cultura de raiz africana. Ressalto mais uma vez, que este potencial é experienciado, mas não é
essencial, pois esta prática social está imensa num contexto mais amplo de sociedade e que
muitas vezes é bastante conflituoso. Portanto, apesar de a perpetuação de fundamentos
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africanos ocorrer na prática da capoeira Angola, ela é permeada por relações interculturais
que promovem contradições e conflitos internos.
Um potencial interessante da prática da capoeira Angola está relacionado ao
aprendizado da xenofilia, ou seja, a aceitação e o respeito ao que é diferente. Ela é
experienciada na roda quando os capoeiristas agacham no pé do berimbau e se preparam para
o jogo. Eles não escolhem com quem eles vão jogar, todos tem que estar preparados para
vadiar com qualquer pessoa, seja ela mais experiente, mais jovem, doutor, analfabeto, mulher,
homem, criança, branco, negro, indígena, conhecida ou desconhecida. Enfim, os capoeiristas
têm que aprender a desenvolver o diálogo corporal diante de qualquer pessoa e diante das
mais variadas possibilidades de jogo (de interação), pois um jogo nunca é igual a outro e uma
roda nunca é igual a outra. O jogador é treinado para encarar o desconhecido, o novo, o
diferente, o inesperado, porque mesmo que ele conheça a pessoa com quem vai jogar, cada
jogo com ela será diferente, pois as circunstâncias serão diferentes em cada roda.
O aprendizado de lidar com quem ou com o que é diferente parecer ser bastante
valioso para a superação de muitos conflitos sociais e internacionais hoje em dia. Paulo Freire
indicou diversas vezes que um dos grandes problemas da sociedade ocidental é justamente a
dificuldade de lidar com o diferente. Dessa maneira, o exercício coletivo da xenofilia na
prática da capoeira Angola é uma dimensão que dever ser mais bem investigada e
compreendida com vistas a promoção de processos educativos voltados para este valor. Este
aprendizado compõe o potencial positivo e afirmativo da capoeira Angola, pois como foi
descrito pelas participantes, por meio dessa prática palestinos e israelenses estão jogando
juntos na roda, o que caracteriza inclusive um potencial de promoção da paz em contextos
seculares de guerra.
Abro um parêntese aqui para comentar uma relação intercultural específica da capoeira
nos Estados Unidos. Naquele país, conforme foi descrito, alguns afro-americanos estão
determinando que pessoas brancas não vão entrar em seus grupos. Conforme apontou mestra
Janja, isso é uma leitura que eles fazem a partir da experiência histórica e social que eles
viveram, marcada pela segregação estrutural oriunda do conjunto de Leis Jim Crow. Muitos
mestres, principalmente os mais velhos, ficam desconfortáveis com este posicionamento
político e como mestra Janja mesmo relatou, eles tentam mostrar que a capoeira trabalha a
relação étnico-racial de uma forma diferente.
Eu analiso essa postura afro-americana como uma reação aprendida e de sobrevivência
ao racismo institucional característico daquele país. No entanto, é uma reação que utiliza as
mesmas armas do opressor e, por esta razão, acaba perpetuando o sistema de dominação,
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exclusão e segregação. Confio na intuição dos velhos mestres, como mestre João Grande, que
discordam desta postura afro-americana. Conforme a própria mestra Janja comentou, os
mestres tiveram e ainda têm que ensinar que a capoeira tem outra resposta para esse
problema. Acredito que capoeiristas brasileiros não tem que fazer um esforço para entender a
realidade afro-americana e aceitar esse sotaque que estão imprimindo na capoeira, pelo
contrário, neste caso particular, são os afro-americanos quem têm que fazer um esforço para
entender porque a prática da capoeira no Brasil tem uma resposta diferente para o problema
da segregação racial. Diga-se de passagem, uma resposta mais próxima da perspectiva
africana.
Justifico o meu posicionamento com base no entendimento de que é justamente a
experiência vivida e o aprendizado de lidar com quem e com o que é diferente de mim, que
constitui uma grande virtude da práxis coletiva da capoeira Angola no processo de
descolonização mental e libertação. É claro que esse aprendizado não acontece num contexto
de “pureza”, como já foi dito anteriormente, a capoeira é permeada por conflitos e
contradições, mas, mesmo assim, é possível um capoeirista aprender o valor da xenofilia. É
isto que tem que ser investigado e é isto que os afro-americanos vão ter que quebrar a cabeça
para entender, tanto as diferenças contextuais entre Brasil e Estados Unidos e como a resposta
da capoeira na maneira como é praticada em nosso país pode ter uma resposta diferente para
os processos de colonialidade.
Eu costumo comentar que a capoeira Angola e as culturas afro-brasileiras mais
tradicionais cultivam a semente para uma nova civilização, uma civilização global que saberá
respeitar e lidar com os que são diferentes. As sementes estão sendo espalhadas pelo mundo
por meio da expansão da capoeira e de outras práticas afro-brasileiras, e estão encontrando
terreno fértil em outros países. Orientais, muçulmanos, cristãos, budistas, ocidentais e toda
sorte de pessoas estão jogando dentro da mesma roda em centenas de países, assim como
estão vindo ao Brasil “beber água na fonte”. Quero deixar claro que, não acredito que as
culturas afro-brasileiras são as únicas com esse potencial global inovador, mas o meu foco de
trabalho é com estas.
Continuando a reflexão sobre as potencialidades humanas da prática da capoeira
Angola, chamo atenção para o jogo em si mesmo, que é caracterizado pela interação
chamado-resposta, ou seja, independente de quem for o oponente (amistoso ou não), o
capoeirista tem que aprender a dialogar de forma interativa e contínua com o outro. Isso
significa, entre outras coisas, que o capoeirista tem que aprender a ler o jogo do oponente e
compreender o diálogo que está sendo proposto por ele; ao mesmo tempo em que, o
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capoeirista tem que se fazer compreendido e escolher como responder ao que está sendo
proposto. Dessa maneira, o jogador não só tem que aprender a habilidade de se relacionar com
o diferente, como também a habilidade de manter uma relação interativa e contínua com o
outro, com o diferente.
Não são aprendizados fáceis, pelo contrário, porque ao mesmo tempo em que a pessoa
pode jogar com um oponente amistoso, ela pode encontrar um que seja mais agressivo ou
violento. Aprender a lidar com as diferentes situações que aparecem na roda envolve uma
constante abertura ao novo. Um dos participantes do meu mestrado (Nogueira S. G.,
Processos Educativos da Capoeria Angola e Construção do Pertencimento Étnico-Racial,
2008) relatou que, às vezes, o que se aprende é que, determinadas situações “não dão jogo”. É
por isso que grandes mestres dizem que até hoje estão aprendendo capoeira; enquanto houver
vida, há mudança, há novidade e há diferença, e enquanto vivermos, nós teremos que
aprender a lidar com o novo a cada instante.
O aprendizado de lidar com o desconhecido, o novo, o diferente e o inesperado é uma
habilidade que o capoeirista aprende na roda e leva para a vida. Mestra Janja decidiu fazer um
mestrado, procurou um orientador na Bahia, mas o jogo que ele estava propondo não era
compatível com o que ela queria desenvolver. Ela não desistiu, migrou para São Paulo,
procurou o programa de História, que era a sua área, mas ela nem sequer conseguiu entrar
naquela roda, pois havia uma interdição. Ela tentou pela terceira vez no programa de
Educação, lá encontrou uma roda na qual podia desenvolver seu jogo juntamente com outras
pessoas. O mesmo aconteceu comigo, quando resolvi buscar um orientador de doutorado na
Psicologia que estivesse aberto para trabalhar com a Psicologia africana. Chamei muitas
pessoas para o jogo, mas elas não quiseram jogar comigo, até que prof. Ciampa caiu na roda.
Os valores da ousadia, da transgressão e da atuação profissional inovadora que as duas
participantes relataram em diferentes momentos de suas experiências, também estão
relacionados com as habilidades de aprender a lidar com o diferente. Na verdade, estes
valores representam a encarnação desse aprendizado num nível psicológico profundo, pois
significa que as capoeiristas não só aprenderam a lidar com a diferença, mas produziram
ações diferentes no mundo. Em outras palavras, o aprendizado profundo de lidar com a
diferença pode estar relacionado à produção de autoconhecimento e de conhecimento crítico
sobre a realidade, que pode ser associado a produção de autoconfiança para propor e buscar
condições para a realização de ações inovadoras na roda e no mundo. Aqui é possível
reconhecer que a prática da capoeira Angola pode estar relacionada ao aprendizado de como
promover mudança social da realidade ou processos de libertação ou descolonização.
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Esse aprendizado pode ser fortalecido pelas experiências vividas na musicalidade da
capoeira Angola. Conforme já foi mencionado no capítulo “Expressões Culturais da Prática
da Capoeira Angola”, se os elementos musicais da roda (os instrumentos, o cantador e o coro)
estão em harmonia, os participantes podem sentir o axé da roda, a energia vital produzida pela
ação coletiva. Essa sensação pode representar a concretização do princípio africano de
unidade com o universo e de transcendência. A harmonia musical produzida pelo coletivo
gera uma energia que é sentida e compartilhada por todos, sensação que pode reafirmar o
senso de unidade na coletividade. Esse sentimento produzido coletivamente pode ser bastante
forte, pois vários pesquisadores e as próprias participantes da pesquisa afirmam que ele
permanece com a pessoa por uns três dias. Ou seja, os capoeiristas podem desenvolver uma
habilidade de gerar um intenso sentimento de unidade com a sua comunidade durante o ritual
da roda, e esse sentimento o acompanha de forma significativa durante alguns dias.
Geralmente, os grupos de capoeira Angola realizam rodas semanais, portanto, a
intensa experiência de unidade na coletividade pode ser revivida ritualmente toda semana, o
que pode determinar a presença quase que diária da energia vital ou do axé da comunidade
encarnado no corpo de todos os capoeiristas. A presença concreta e cotidiana desta energia,
que reafirma e fortalece o senso de unidade comunitária, pode estar associada aos valores de
ousadia, transgressão e atuação profissional inovadora, oferecendo um suporte ou apoio
emocional aos capoeiristas que empreendem projetos de mudança social, processos de
libertação ou descolonização.
Como se vê, a capoeira Angola enquanto uma práxis coletiva libertária de raiz africana
tem um potencial educativo, formativo e humano significativo. Esse potencial pode ser
encarnado pelos capoeiristas ao longo de suas experiências comunais na referida prática
social. Quando eles encarnam e se comprometem ética e politicamente com a comunidade,
eles podem passar a ser agentes de mudança social, promotores de processos de libertação e
descolonização mental, tanto na sua ação profissional como na vida em geral, conforme
retratam as experiências de vida das duas participantes neste estudo.
Isso significa que a capoeira Angola é um vasto campo de investigação para a
produção de conhecimentos dentro da perspectiva do Sakhu Sheti na Psicologia proposta por
Nobles (2009, 2006) e da Ciência Histórica Humanista Quilombista proposta por Abdias do
Nascimento (2009). Com base nas análises realizadas neste estudo, estes conhecimentos
podem trazer contribuições significativas para a área da Educação, da Psicologia e da Saúde.
Na área da Educação as produções de conhecimento podem gerar não só conteúdos
históricos e culturais, como também inovações nos processos educativos, ao identificar novos
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modelos de aprendizagem-ensino-aprendizagem, que podem transformar a realidade das
escolas, dos currículos e do sistema de ensino num sentido de lidar melhor coletivamente com
a diferença. Esses conhecimentos são particularmente importante para fundamentar a
implementação da Lei 10.639 (Brasil, 2003) nas escolas e nas universidades.
Na área da Psicologia, estudos como este podem trazer imensa contribuição para
compreender processos psicológicos específicos da população afro-brasileira, não só os
processos de adoecimento e sofrimento como também os de promoção da saúde e cura. Além
disso, tais conhecimentos podem gerar novos parâmetros para avaliar processos de saúde e
doença mental na sociedade em geral. Na especificidade desta disciplina, é grande a urgência
na produção de conhecimentos oriundos de outras culturas que não a ocidental colonialmoderna, para que esta possa empreender a tão anunciada autodescolonização.
Na área da saúde como um todo, a produção de conhecimentos culturalmente
relevantes e consistentes com a visão de mundo africana traz uma referência importantíssima
para a população afro-brasileira, já que desde 2010 existe o Plano Nacional de Saúde Integral
da População Negra aprovado no Ministério da Saúde, gerando ações que estão sendo
implementadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Pesquisas sobre a cultura afro-brasileira
com a perspectiva afrocentrada pode trazer subsídios fundamentais para a compreensão sobre
o significado da integralidade da saúde e como ela pode ser abordada junto à referida
população, bem como, novos parâmetros de saúde e doença para a sociedade em geral. Neste
campo de conhecimentos é importante que pesquisas sejam feitas com vistas a compreender
os processos tradicionais de cura na perspectiva africana e analisar as culturas afro-brasileiras
em busca de conhecimentos sobre como esses processos tradicionais estão sendo perpetuados
na realidade do Brasil.
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE AÇÕES REALIZADAS NO DOUTORADO SANDUÍCHE
SETEMBRO
2011

OUTUBRO
2011

ACADEMIA
CAPOEIRA ANGOLA
 Diário de Campo
 Visita: Comunidade de Capoeira Angola
in Atlanta-GA.
 Orientação: Profa. Joyce King do Department of Educational
Policy Studies. Atlanta-GA.
 Visita: Academia João Pequeno de
Pastinha (CECA-AJPP) em Asheville-NC.
 Orientação: Prof. Wade Nobles do Department of Africana
Studies da San Francisco State University. San Francisco-CA.
 Evento: Almoço coletivo com o grupo
Comunidade de Capoeira Angola em
 Disciplina: Sociology of Education. Profa. Dra. Joyce King.
Atlanta-GA.
 Palestra: Tiger Flower – Fist Black Man Win the Medium Weight
 Evento: Encontro de Capoeira do Grupo
in USA. Na Auburn Library. Atlanta-GA.
Cordão de Ouro. Atlanta-GA
 Evento: Nile Valley Conference – from the Nile to the Niger to
 Evento: Brazilian Day em Atlanta-GA
the Mississippi. Atlanta-GA.
 Extensão: Inserção no Projeto Songhoy Club. Coordenado pela
Profa. Joyce King.
 Reunião: Songhoy Research Group. Coordenado pela Profa.
Joyce King na Georgia State University (GSU).








Diário de Campo
Orientação: Profa. Joyce King.
Orientação: Sobre Metodologia da Pesquisa de Doutorado com
Profa. Janice Fournillier – Department of Educational Policy
Studies na GSU.
Disciplina: Sociology of Education. Profa. Dra. Joyce King.
Redação: Transcrição de entrevistas do Doutorado
Extensão: Inserção no Projeto Songhoy Club. Coordenado pela




Visita: Grupo Cordão de Ouro. AtlantaGA. (Quase quebrei o joelho esquerdo)
Ministrei Oficina: Capoeira Angola.
Escola Negra - Kilombo Academy.
Atlanta-GA.
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NOVEMBRO
2011











DEZEMBRO
2011



Profa. Joyce King.
Reunião: Prof. Akimyele Umoja – Department of AfricanAmerican Studies na GSU.
Reunião: Prof. Will Coleman – Linguista e Historiador das
Origens da Biblia.
Reunião: Prof. Bryan Williams – Crim Center for Urban
Education Excellence na GSU.
Visita: Escola Negra - Kilombo Academy. Atlanta-GA.
Visita: Metropolitan Museum em New York-NY.
Diário de Campo
Orientação: Profa. Joyce King.
Orientação Coletiva: Songhoy Research Group. Coordenado pela
Profa. Joyce King na Georgia State University (GSU).
Disciplina: Sociology of Education. Profa. Dra. Joyce King.
Redação: Transcrição e tradução para ingles de entrevistas do
Doutorado
Extensão: Inserção no Projeto Songhoy Club. Coordenado pela
Profa. Joyce King.
Extensão: Escola Negra Black Star sobre Intercâmbio com Brasil.
No Crim Center GSU. Atlanta-GA.
Reunião: Prof. Samuel Livinsgton. Department of AfricanAmerican Studies na Morehouse College. Atlanta-GA
Reunião: Prof. Mukungu Akiniela. Department of African
American Studies na GSU. Atlanta-GA.



Diário de Campo







Visita: Capoeira Angola Center of Mestre
João Grande. New York-NY.
Palestra ministrada: Políticas de Ações
Afirmativas no Brasil. Capoeira Angola
Center of Mestre João Grande. New YorkNY.
Evento: Comemoração do Aniversario de
Mestre Pastinha na Comunidade de
Capoeira Angola em Atlanta-GA. Visita
do CECA-AJPP Asheville e CECA-AJPP
Boston. (O joelho piorou)

Visita: CECA-AJPP St. Louis-MO.
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Orientação: Profa. Joyce King.
Redação: Transcrição e tradução para ingles de entrevistas do
Doutorado
Redação: rascunho de artigo sobre pertencimento etnicorracial.
Extensão: Convite para coordenar uma das atividades da Sources
for Urban Educational Excellence Conference organizada pelo
Crim Center na GSU para abril de 2012.
Visita: Escola Negra Black Star. Atlanta-GA
Cinema: Black Panther Mixtape.



Recuperação do Joelho




Recuperação do Joelho
Visita: CECA-AJPP Asheville.



Diário de Campo
Orientação: Profa. Joyce King.
Orientação: Prof. Wade Nobles do Department of Africana
Studies da San Francisco State University. San Francisco-CA.
(Skype)
Orientação Coletiva: Songhoy Research Group. Coordenado pela
Profa. Joyce King na Georgia State University (GSU).
Disciplina: The Sociology of Inner-City Children.
Coleta de Dados: Auto-entrevista para Doutorado.
Redação: rascunho de artigo sobre pertencimento etnicorracial.
Extensão: Inicio do trabalho de pesquisa no Crim Center na GSU.
Atlanta-GA
Extensão: Escola Negra Black Star sobre Intercâmbio com Brasil.
No Crim Center GSU. Atlanta-GA.
Visita: Martin Luther King Memorial em Atlanta-GA.



Diário de Campo



Recuperação do Joelho






JANEIRO
2012












FEVEREIRO
2012
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MARÇO 2012







Orientação: Profa. Joyce King.
Orientação: Prof. Wade Nobles do Department of Africana
Studies da San Francisco State University. San Francisco-CA.
(Skype)
Orientação Coletiva: Songhoy Research Group. Coordenado pela
Profa. Joyce King na Georgia State University (GSU).
Disciplina: Sociologia da Educação. Profa. Dra. Joyce King.
Disciplina: Qualitative/Interpretative Research in Education I.
Profa. Dra. Janice Fournillier do Department of Educational Policy
Studies na GSU.
Redação: Rascunho e tradução para inglês da Metogologia –
Participantes
Redação: Tadução da Auto-entrevista para Doutorado.
Extensão: Trabalho de pesquisa no Crim Center na GSU. AtlantaGA
Extensão: reunião de coordenação da atividade “Circle of
Conversation” na Sources for Urban Educational Excellence
Conference organizada pelo Crim Center na GSU para abril 2012.
Extensão: Urban Educational Think Tank, grupo seleto de
pesquisadores junto ao Crim Center na GSU.
Diário de Campo
Orientação: Profa. Joyce King.
Orientação: Prof. Wade Nobles do Department of Africana
Studies da San Francisco State University. San Francisco-CA.
(Skype e Las Vegas)
Orientação Coletiva: Songhoy Research Group. Coordenado pela






Recuperação do Joelho
Visita: Academia João Pequeno de
Pastinha em Xalapa – Vera Cruz –
México.
Reunião: Organização da Oficina com
Mestre Pe de Chumbo em Atlanta-GA em
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ABRIL 2012









Profa. Joyce King na Georgia State University (GSU).
Disciplina: Qualitative/Interpretative Research in Education I.
Profa. Dra. Janice Fournillier do Department of Educational Policy
Studies na GSU.
Extensão: Trabalho de pesquisa no Crim Center na GSU. AtlantaGA
Extensão: Urban Educational Think Tank, grupo seleto de
pesquisadores junto ao Crim Center na GSU.
Extensão: reunião de coordenação da atividade “Circle of
Conversation” na Sources for Urban Educational Excellence
Conference organizada pelo Crim Center na GSU para abril de
2012.
Evento: National Council for Black Studies Conference em
Atlanta-GA.
Palestra: Profa. Layli Maparyam sobre “The womanists idea” na
GSU.
Diário de Campo
Orientação: Profa. Joyce King.
Orientação: Prof. Wade Nobles do Department of Africana
Studies da San Francisco State University. San Francisco-CA.
(Skype)
Disciplina: Qualitative/Interpretative Research in Education I.
Profa. Dra. Janice Fournillier do Department of Educational Policy
Studies na GSU.
Pesquisa de Campo: Xalapa, Vera Cruz, Mexico. De 04 a 14 de
abril. Visita ao CECA-AJPP Xalapa, apresentação do doutorado

abril de 2012.



Evento organizado: Oficina com Mestre
Pe de Chumbo em Atlanta-GA de 20 a 22
abril de 2012.
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MAIO 2012









JUNHO 2012





para o grupos, palestra da Profa. Sagrario Cruz-Carretero, visita ao
Museu de Antropologia de Xalapa – Cultura Olmeca, festival de
cultura afro em Xalapa, sitio histórico asteca na Cidade do
Mexico.
Extensão: Trabalho de pesquisa no Crim Center na GSU. AtlantaGA
Extensão: reunião de coordenação e realização da atividade
“Circle of Conversation” na Sources for Urban Educational
Excellence Conference organizada pelo Crim Center na GSU dia
28 de abril 2012. (meu aniversario)
Extensão: Urban Educational Think Tank, grupo seleto de
pesquisadores junto ao Crim Center na GSU.
Diário de Campo
Orientação: Profa. Joyce King.
Disciplina: Sociologia da Educação. Profa. Dra. Joyce King.
Orientação Coletiva: Songhoy Research Group. Coordenado pela
Profa. Joyce King na Georgia State University (GSU).
Redação: Aperfeiçoamento e tradução para o Inglês do artigo
sobre Pertencimento Etnicorracial.
Redação: Inicio da análise de dados do doutorado.
Extensão: Urban Educational Think Tank, grupo seleto de
pesquisadores junto ao Crim Center na GSU.



Visita: ao CECA-AJPP Asheville – oficina
com Mestre Pe de Chumbo em AshevilleNC, Durham-NC.

Diário de Campo
Orientação: Profa. Joyce King.
Orientação: Profa. Layli Maparyam do Department of AfricanAmerican Studies da GSU.



Treinos: Ministrei treinos de capoeira
angola semanalmente para o grupo
Comunidade de Capoeira Angola em
Atlanta-GA.
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Redação: Análise gramatical e semântica do artigo sobre
Pertencimento Etnicorracial com a ajuda de Ebony Gibson do
Writing Studio da GSU.
Redação: Análise de dados do doutorado
Extensão: Urban Educational Think Tank, grupo seleto de
pesquisadores junto ao Crim Center na GSU.
Reunião: Dr. Will Coleman.
Reunião: Dr. Samuel Livinsgton from Department of AfricanAmerican Studies in Morehouse College.
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ANEXO II
Arvore Genealógica da Capoeira Angola

