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RESUMO DISSERTAÇÃO

A CAPOEIRA NA SOCIEDADE DO CAPITAL: A DOCÊNCIA
COMO MERCADORIA-CHAVE NA TRANSFORMAÇÃO DA
CAPOEIRA NO SÉCULO XX1
Benedito Carlos Libório Caires Araújo
A capoeira, desde sua primeira menção nos registros oficiais em 1789 até o final da
primeira república (1930), sempre esteve relacionada ao que havia de mais
discriminado na sociedade brasileira. Após as grandes transformações sociais no
mundo e seus efeitos na política brasileira no século XX, essa manifestação ganha
espaço social, assumindo uma nova dinâmica. Esse processo se inicia quando a
docência da capoeira passa a ser estruturada sob o signo da mercadoria, expresso
nas ações concretas de duas escolas de capoeiras baianos, que transformaram o
conhecimento da capoeira em propriedade. Dessa forma, atribui-se uma relação de
troca entre mercadorias que, nas décadas de 1980 e 1990, viriam a se concretizar
sob a lógica do trabalho produtivo. Destaca-se, como marco, desse processo, a
atuação do Centro de Cultura Física Regional (1936), que, sob forte influência do
pensamento positivista e da forma taylorista de trabalho, materializou, nas
relações diretas, a fragmentação da capoeira. Esses marcos se concretizam nos dias
atuais, quando a capoeira aparta-se do seu produtor, relegando-lhe papéis
secundários na sua construção. São as esferas da sociedade civil onde a capoeira se
insere, a gerência na lógica dos interesses privados, em uma estrutura que une a
ideologia burguesa, o estado liberal e as parcerias privadas de financiamento
público. O objetivo deste trabalho é se aproximar das formas que articulam
respostas contra a dinâmica da sociedade capitalista, onde a capoeira se encontra
de forma alienada. Para compreender esse fenômeno, concentramos a atenção na
mercadoria prática docente da capoeira, destacando nela as contradições que
evidenciem a lógica da mercadoria e suas determinações. Por reconhecer
mudanças nos dados concretos do trabalho pedagógico, nos espaços e tempos
formativos na capoeira, assumimos uma postura de confronto, para avançar na
compreensão dos limites e das possibilidades que se põem aos capoeiras, assim
como a outros formadores populares de conscientização de classe e de ações
revolucionárias.
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