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Além das discussões já antigas, mas sempre presentes, sobre as origens da capoeira, uma 
nova discussão está em pauta, a capoeira gospel.

O termo gospel vem do inglês “god” , deus, e “spel” que tem o sentido de falar, dizer, ou 
seja, deus disse e está relacionada à Bíblia. Possivelmente a expressão foi criada e/ou atribuída 
pelos brancos  à temática e rítmica musical dos cantos religiosos compostos  pelos negros escravos 
e/ou libertos, em suas  igrejas, nos Estados Unidos.

Capoeira é um jogo com forte influência cultural de povos de Angola e do antigo Congo, em 
que, em duplas, os participantes aplicam golpes no adversário mas, pela ética da capoeira, sem o 
objetivo de atingi-lo com gravidade e sim, derrubá-lo.   

O  desenvolvimento  do  artigo  traz,  comparativamente,   alguns  fatores  históricos  que 
diferenciaram a escravidão e a cultura norte-americana da  brasileira, tendo como foco a capoeira.

Estados Unidos

Os  Estados  Unidos  foram  fundados  por  ingleses,  que  em  sua  maioria  adotavam  o 
anglicanismo, a religião oficial local, derivada do protestantismo. Este, por sua vez,  foi  criado por 
discordar  de  certos  aspectos  do  catolicismo.  Sempre  por  discordâncias,  o  protestantismo  se 
subdividiu  em muitas outras formas religiosas, todas elas herdando uma mesma característica da 
matriz:   são proselitistas  e  excludentes:   fazem o possível  para angariar  adeptos e   cada uma 
acredita que possui a  “verdadeira” religião, condenando e perseguindo as demais por julgarem-nas 
erradas.  Foi  exatamente isto  o que ocorria  na Inglaterra daquela época: havia dissidências, como 
os quackers e o puritanismo, que se  caracterizavam por defender sobretudo a  moral sexual.  Por 
também criticarem o anglicanismo, foram perseguidos,  decidindo  migrar  para a então colônia 
inglesa.  

Nos  anos  400  depois  de  Cristo,  Santo  Agostinho  desenvolveu  certas  ideias  que  foram  
adotadas pelo  catolicismo e  as religiões criadas a partir  dele:  o que o indivíduo faz em vida 
determina o  destino dele depois da morte, Céu ou Inferno. São os desejos do corpo – o prazer - que 
levam a alma ao inferno e o prazer maior é o sexo.  Para evitar que a alma se perca, a solução é 
reprimir o corpo  –  e foi isto o que a sociedade americana, influenciada por tais doutrinas, aplicou a 
si mesma e aos escravos.

O fato de essas correntes religiosas convergirem quanto a questões morais e os negros serem 
considerados animais, portanto sem moral,  possivelmente provocou uma grande intensificação da 
perseguição e  eliminação de suas religiosidades ancestrais.  
 Cynara Menezes escreveu  o artigo  “Por que nos EUA não têm batucada? 2 Ela refere que 
em 1740, a partir de uma rebelião escrava,  foram proibidos os tambores afro, nos EUA, além de  os 
negros  se reunirem. Conforme ela, os únicos locais de reunião aprovados eram as igrejas deles. 
Acrescento que,  por  terem assimilado em  parte  o cristianismo,  para  parecerem submissos ou  
tentar se apoderar do  poder do deus daqueles que os oprimia,  cultuavam o  dos brancos  através de 
cânticos  baseados na Bíblia. Entretanto, criaram  um estilo próprio, com o ritmo, na ausência dos 
tambores,  sendo feito  com palmas,  sapateados,  batidas  no corpo.  Eis  uma pequena história  do 
gospel. Mas eis, também, a possível  razão de os americanos não terem o condicionamento motor 
corporal suficiente para levar seus corpos a se moverem ao embalo  da complexidade  rítmica dos  
tambores de origem africana: não  conviveram com eles.
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Brasil – a teoria da maré

O catolicismo dos  colonizadores  portugueses   do  território  brasileiro,  no  século  16,  era 
muito diferente do protestantismo da época.  Certo, a Inquisição portuguesa, na época, era rigorosa, 
torturava e matava muita gente também por razões morais,  como os pecados da carne.  Mas o 
governo de Portugal  tinha  problemas mais importantes  e urgentes a resolver:  o projeto da cana de 
açúcar,  no mais  tarde Brasil,  prometia  render muito dinheiro,   a  população do portuguesa era  
pequena e a nova colônia imensa e cobiçada por  outros países. Tal como os americanos,  apelaram 
para a mão de obra africana,  usaram as escravas para o prazer e  fabricar mais escravos. No caso  
brasileiro, além disso,   havia uma  política do Reino de  aumentar a população e o povoamento, 
para o que também havia as índias. Nenhum colonizador viera por razões religiosas, o catolicismo 
era  mais  tolerante  e  menos  preocupado  com purezas  do  que  o  protestantismo,   os  rigores  da 
Inquisição estavam lá do outro lado do Atlântico e pecados de todo o tipo, sem muita censura,   
eram  praticados até pelos  próprios representantes da  igreja.  Era  uma sociedade muito menos 
rígida do que a outra. Por exemplo, as danças tradicionais portuguesas são muito antigas, o que é 
dito,  também,  sobre  os  “Zé  Pereiras”,  grupos  que  continuam  saindo  às  ruas,  nas  festas,  com  
grandes  bombos, além de gaitas e instrumentos de sopro característicos, como pude observar em 
várias  cidades  de  Portugal.  São  Gonçalo,  padroeiro  da  cidade  de  Amarante,  é  tido  como 
casamenteiro e alvo de pedidos e promessa de mulheres que querem maridos.  Nos dias da festa, as 
padarias confeccionam, detalhadamente, pães em formato de grandes pênis eretos com o escroto,  
que ficam expostos nas vitrines,  são  levados para casa e comidos principalmente pelas casadouras, 
jovens ou velhas. Ou seja, algo visto como natural.  Um artesão local fabrica-os em madeira, para 
os turistas.

Embora  os   escravos  de  certos  setores  econômicos  que  rendiam muito  dinheiro  fossem 
tratados com muito rigor e crueldade, era comum, em outros,  permitir que  em domingos e  dias 
santos dançassem ao som de seus tambores.

Nos anos 1700-1800, as cidades brasileiras começam a crescer, se estruturar e a demanda de 
escravos para os serviços urbanos aumenta muito. E eles aproveitam a liberdade   e o tempo que o 
tipo de trabalho   lhes permite para divertir-se ou praticar suas religiões, cantando, dançando e 
tocando o que a tradição ancestral lhes ensinara.  Nesta época, em muitas cidades, a população de 
negros e libertos era bem maior do que a dos brancos.

Em função de os africanos e seus descendentes não terem sofrido muitas pressões religiosas 
cristãs, não assimilaram a ideia de que o prazer e a sexualidade   fosse algo  condenável. Prova disto 
é o panteon afro-brasileiro em que, diferentemente do cristão, onde não há sexo, os orixás são 
sexuados, brigam por mulheres e vice versa.  Imagens de  pombagiras, versão feminina de Exu, são 
representadas por mulheres com os seios à mostra e uma espécie de shorts muito curto, nos altares 
de boa parte dos templos afro-brasileiros.

Herança cultural  ancestral,  prazer e sensualidade são bem visíveis,  também,  em muitas 
danças populares negras antigas, mas que continuam vigentes, hoje. O mais conhecido é o samba do  
Rio de Janeiro, onde as mulheres balançam os quadris, provocando sexualmente os homens. No 
samba de  roda, na Bahia, alem do balanço feminino dos quadris, os pares  dão “umbigadas”, isto é, 
batem-se de frente, simbolizando claramente o ato sexual. No batuque, em cidades interioranas de 
São Paulo, também há a umbigada. No tambor de crioula do  Maranhão,  antigamente também 
havia esse movimento entre os dois  sexos,  mas,  certamente por influência da igreja católica,  o  
costume foi proibido, apenas as mulheres se umbigando, hoje. Mesmo assim, balançam os quadris e 
provocam abertamente os músicos, todos homens.  

Por  atividades  como estas  serem  praticadas  seguidamente   nas  ruas,   é  óbvio    que  a 
população  branca  da  Colônia  e  Império   convivia  de  perto  com  esta  realidade.  Dessas  três 
expressões musicais, o samba foi a que mais se difundiu, com milhares de composições tocando no 



rádio e depois na TV,  tornando-se  um dos símbolos da  nacionalidade brasileira. E é esse o  ritmo 
clássico das escolas de samba que desfilam no carnaval,  o que é transmitido para todo o Brasil e, 
nos últimos tempos, para o mundo. Por isto, muitos brasileiros,  desde criança, aprendem a soltar e 
mover o corpo, prazerosamente,  aos compassos  dos tambores. Por isto, igualmente,  é que o Brasil 
tem batucada.

Nos anos 1960-70,  fatores encadeados provocaram mudanças muito rápidas e profundas no 
País:  um deles  foi  a  aceleração  da  queda  do  poder  da   igreja  católica  quanto  a  interferir  nos 
governos ou coagir as pessoas a obedecer suas diretrizes ameaçando-as com o Inferno. Outro, a 
difusão da pílula anticoncepcional, que teve três efeitos: permitiu às mulheres ter vida sexual ativa 
sem engravidar e usar o corpo como fonte de prazer, como os homens sempre fizeram. Elas,  por  
controlar o número de filhos,  tiveram mais tempo para trabalhar e ganhar seu dinheiro,   o que 
modificou  as  relações  conjugais.  Terceiro  fator,  os  movimentos  feministas  que  desenvolveram 
ideias  defendendo  os  direitos  femininos.  Finalmente,  a  minimização  dos  aparelhos  de  rádio 
alimentados  a  pilhas,  e  depois  a  TV,  o  que  difundiu  e  popularizou  tais  ideias.  Esses  fatores 
deflagraram o que chamo de Revolução Sexual Feminina do Século XX, promovida pelas mulheres, 
o que mudou profundamente o status feminino  e levou a  reboque  os outros 50% da população, os 
homens.   

A cultura  brasileira  é  vista  por  estrangeiros   como muito  sensual,  apontando as  roupas  
femininas como  o maior exemplo disto. E têm razão: as brasileiras preocupam-se muito com o 
corpo e  gostam de exibi-lo, o que parece não ocorrer com tanta  intensidade em outros países. Um 
bom exemplo são os desfiles do carnaval  de rua do Rio de Janeiro, principalmente,  onde muitas 
mulheres dessas escolas sambam com os seios à mostra,  corpos nus,  apenas  um tapa-sexo colado 
na genitália.

As religiões evangélicas

O  acender  do  sinal  vermelho  de  alerta  quanto  a  tais  mudanças,  desde   muito  tempo 
desconsideradas pela  cúpula do Vaticano,   provocou os   encontros de Medellin  e  Puebla,  nos 
mesmos anos 1960,  tentativa de recuperar o velho poder. Decisões erradas, porém, pioraram o 
problema:  São Jorge, um dos santos mais populares e cultuados no Brasil  e outros países sul-
americanos, foi declarado não-santo.  Outra,  deixar de rezar a missa em Latim e sim na língua dos 
países onde era celebrada.  No primeiro caso, a expulsão do santo foi simplesmente  ignorada por  
seus seguidores.  No  segundo, uma  desmisterização  do ritual – e mistério é fundamental para 
qualquer crença – foi outro erro. Também por isso, as classes populares, em massa, migraram para 
as religiões evangélicas, especialmente a assembleia de deus.

Diferentemente  do pensamento  católico-romano,  adotar  essa  religião é,  de  certo  modo,  
tentar  recriar e viver num passado  bíblico  idealizado, maravilhoso,  o da época de Cristo, onde a 
presença divina, milagres,   santidade e a profunda religiosidade e pureza das pessoas seriam o eixo  
da vida cotidiana.  Essa religião  foi criada por dois suecos batistas e,  como tal,  naturalmente, 
seguidores do pensamento clássico cristão, da rígida repressão ao corpo e ao  prazer. Com o passar 
do tempo  e a expansão do número de adeptos,  porém, essas concepções começaram a entrar em 
choque com a  sensualidade brasileira. Presenciei exemplos disto nas aulas de  Antropologia que 
comecei a ministrar   na Universidade Federal  do Maranhão, nos  primeiros semestres acadêmicos,  
em  1990.

Era muito  fácil  identificar  as  “crentes”   da  assembleia:   vestidos  longos,  folgados,  para 
dissimular as curvas do corpo, cafonas e fora de moda, sem maquiagem e enfeites, o cabelo puxado 
para trás, num coque, ar assexuado como o das freiras católicas.  Não raro, bíblias em punho. Eram 
muito  mais  ortodoxas  do  que  os  homens,  estes  nem  sempre  identificáveis.  Algumas  logo 
reclamavam  de certas ideias que eu discutia  nas aulas,  alegando que contrariavam a Bíblia. Uma 
delas,  em  certo  dia,  disse  clara  mas  educadamente,   que  eu  era  inspirado  pelo  Diabo.  Não 



participavam das festas dos diretórios, no campus, pela mesma razão, condenando a bebida,  as 
músicas e as danças. Explicável: as mulheres sempre foram  as maiores vítimas da repressão cristã e 
por isto assim se expressavam.

Mas tais  atitudes não duravam muito tempo: logo percebiam que,  ao contrário das não-
crentes,  não  eram  alvo  dos  olhares  e  atenções  masculinas,  além  de  sentirem,  progressiva  e 
inevitavelmente, as influências do ambiente acadêmico, das aulas e  conteúdos das disciplinas.  As 
mudanças externas  e internas, em muitos casos, começavam a ser visíveis no segundo semestre e se 
aceleravam nos seguintes:  roupas mais  curtas  e  alegres,  maquiagem, cuidados com os cabelos, 
corpo mais solto, cabeça mais aberta. Relatos comuns eram entrar em  choque, por causa disto, com 
suas famílias

Tais mudanças, porém,  como pude observar, foram  mais intensas nas jovens frequentadoras  
dos cultos,  no templo central da assembleia. De uns tempos para cá,   as saias estão  mais curtas, 
algumas  quase mini,  elegantes, na moda, justas,   maquiagem, adereços, sapatos de salto  alto, 
blusas de alça, com os ombros à mostra, cabelos soltos.  Um dos modelos bastante comum é um  
vestido  longo, inteiro, preto, mangas também longas, todo fechado. A severidade, porém, fica só na 
aparência, porque é tão elástico que delineia detalhadamente as curvas do corpo. E o tecido  tão 
fino,  que quando suas proprietárias sobem as escadas do templo, contra o interior muito iluminado, 
é como se fosse uma radiografia corporal,  para a alegria dos rapazes que ficam na calçada, para 
todos os efeitos  esperando o início das solenidades.  Quando perguntei  a  uma ex-aluna qual  o 
motivo de tais roupas, respondeu que se vestiam “para Jesus”. Passou a ser  difícil identificar as 
crentes.

De uns anos para cá, também,  foi fundado o “Arraial dos Crentes”, cópia do que é feito na  
maior festa popular anual de São Luís, o  São João. Arraial, nessa festa, é um conjunto de casinhas 
de  palha  que  vendem  comidas  e  bebidas  e  há   apresentações  de  grupos  populares  muito 
prestigiados,  principalmente os de bumba-meu-boi,  que tocam instrumentos musicais, cantam e 
dançam, sendo acompanhados pela massa que ali se diverte.   As  diferenças entre ambos os arraiais 
é que no dos crentes não há bebidas alcoólicas e os participantes dançam, como no outro,  ao som 
de músicas compostas por religiosos para o período, com ritmos de samba, pop,  boi etc.,  mas com 
letras bíblicas. Como o outro, também,  os jovens  usam bermudas e camisetas regata e muitas 
mulheres de shortinhos e mini blusas.

A “capoeira gospel”

É  indiscutível  que a  influência  africana –  negra,  pois  -  dos  povos  de  língua banto,  das 
regiões de Angola e do antigo Congo, estão muito presentes na capoeira: os tambores e sua rítmica, 
o pandeiro, o berimbau, o agogô, a estrutura dos cantos e  certos termos em suas letras,  os antigos 
mestres e muitos dos atuais serem negros. Tais elementos,  exceção feita ao berimbau,  o pandeiro e 
dependendo do caso, o agogô,  também estão presentes em religiões afrobrasileiras. Estas, observe-
se, são consideradas pelos evangélicos como manifestações diabólicas e como tal, alvo de duras 
perseguições, por eles, o que inclui destruição de templos e agressões  violentas, morais e físicas,  a 
seus seguidores.

A  capoeira é um dos esportes em plena difusão, no Brasil e no mundo e conta com um 
número  cada vez maior de seguidores. Seu sucesso e crescimento atual talvez seja, também,  efeito 
das campanhas generalizadas, mundialmente, contra a obesidade, sedentarismo  e doenças diversas 
daí  decorrentes.  Ou,  para  muitas  mulheres,  modelar  o  corpo.  E é   muito  prazeirosa,  como as  
danças negras, além de ser uma arma de defesa pessoal eficaz.

Recentemente surgiu a “capoeira gospel”, uma cópia fiel da tradicional,  com os mesmos  
instrumentos, ritmos, estrutura do canto. O  que mudou são as letras, que falam em Jesus, salvação,  
e o fato de também ser proselitista, funcionar como estratégia para difundir  ideias evangélicas e 
atrair  adeptos  à  religião.   É  interessante  se  imaginar  os   malabarismos  psicológicos  que  o  



capoeirista gospel precisa fazer para não se dar conta (sem falar no prazer, claro) de que utiliza  os 
mesmos instrumentos musicais – e destaco o tambor – de uma religião que considera do Diabo.  

A discussão na internet é grande: evangélicos, pastores ou não, defendem a nova modalidade 
alegando  que  a  capoeira  mudou  com o  tempo  sem deixar  de  ser  capoeira  e  portanto  a  nova 
modalidade é válida. Outros não concordam, dizendo que por ser  criação antiga e de negros, têm 
muito a ver com as entidades sobrenaturais dessa origem e não religiões de brancos, e assim por 
diante.
 O que me chama mais atenção nisto tudo, como antropólogo,  é o fato de muitas pessoas de 
grupos  ortodoxos  cristãos mudarem rápida e coletivamente de  comportamento (ou seja, de visão 
de mundo) em sua vida cotidiana:  universidades, igrejas ou quanto à  capoeira.

Possivelmente, o principal fator  que  contribuiu para  fenômeno iniciou com os brancos, 
desde a Colônia, assimilando a sensualidade dos negros, como mencionei, processo que  cresceu  e 
continua crescendo até hoje.  Daí, convenhamos, fica difícil ortodoxias religiosas cristãs rígidas 
quanto  ao  combate  ao  corpo  e  ao  prazer  resistirem  a  essa  verdadeira   e  poderosa  maré  de 
sensualidade  que  se tornou uma das  principais marcas da cultura brasileira.  

Cidade do Porto, Portugal, julho de 2018.


