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Brazylijska sztuka walki – tańca capoeira. Wykorzystanie  

technik jakościowych do badania jakościowego grupy capoeiristas 
 

 
Abstrakt  

Capoeira to brazylijska sztuka walki-tańca. Capoeira jest kombinacją 
elementów tańca, folkloru, sztuki walki, sportu, rytuału i treningiem do 
nieuzbrojonej walki. Wielu Brazylijczyków postrzega ją jako witalny, afro-
brazylijski wkład do ojczystej kultury. Zaczątkiem tej sztuki walki-tańca miał 
być styl stworzony w brazylijskich czworakach niewolniczych. Według 
legend capoeira była wówczas serią uderzeń, wymagających dużej 
fizycznej siły. Stanowiła wiejski styl służący unikaniu agresji panów  
i łowców niewolników.  
Moja koncepcja badawcza od początku opierała się na założeniu, że 
badania, których się podejmuję, mają charakter pionierski. Celem badania 
było stworzenie pełnego obrazu zjawiska capoeiry w Polsce. 

Na mój wybór metody badawczej wpłynęła świadomość, że stykam 
się ze środowiskiem „niszowym”, ze zjawiskiem całkowicie nowym, jeszcze 
nie okrzepłym w krajobrazie polskiej popkultury. 
Anna Wyka (1988) uważa, że: 

 
Planując badania nad środowiskami mało znanymi w danym 
społeczeństwie – nowymi i radykalnie odmiennymi od 
powszechnie występujących – badacz musi się nastawić na 
głównie eksploatacyjny typ studiów i odpowiednio ułożyć proces 
badawczy. Taki właśnie charakter musiały mieć jakościowe 
badania nad alternatywnymi środowiskami – wzorcotwórczymi – 
zjawiskiem społeczno – kulturalnym, które jako zupełna nowość 
ujawniło się w Polsce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. (…) 
Penetracja badawcza tego typu środowisk wydaje się potrzeba  
i poznawczo atrakcyjna. (s. 108) 

 
Paradygmat interpretatywny (jakościowy, humanistyczny) 

przeciwstawny normatywnemu (ilościowemu, pozytywistycznemu), 
uwzględnia współczynnik humanistyczny. Termin ten wprowadzony przez 
Floriana Znanieckiego (1971) oznacza znaczenie przypisywane przez ludzi 
zjawiskom, których oni doświadczają. Badacz stara się przyjmować punkt 
widzenia badanych. 
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Słowa kluczowe 
obserwacja uczestnicząca; obserwator; wywiad swobodny ukierunkowany; 
techniki otwierające; uczestnicy ruchu; neotrybalizm; slang grupy; 
antropologia życia codziennego.  

 
 
 

Inspiracje teoretyczne 
Wybierając teorię, przez pryzmat której chciałam spojrzeć na enklawy 

egzotycznej capoeiry w wielkim mieście, wybrałam podejście teoretyczne Michela 
Maffesolego. Grupa trenujących capoeirę, wspólnota, oferuje mit bycia razem. 
Zapewnia głęboką i silną identyfikację. Oferuje uczucia oraz pewną aurę estetyczną. 
Jest to „wspólnota estetyczna” (Maffesoli 1979), jej uczestnik to „homo esteticus” 
(Maffesoli ibidem). Warunkiem powodzenia w grupie jest otwarcie na nowych 
członków i doświadczenie angażowania się. Panuje zbiorowy narcyzm we wspólnej 
aurze estetycznej, magii. Nowa moralność i rytuał są niestałe i efemeryczne ze swej 
natury. Można odejść bez następstw. Dominuje regularne gromadzenie się, ludzie 
odnajdują w nim przyjemność, bo panuje właśnie wspólnota. Współgra ona ze 
wzrostem znaczenia więzi typu wyobrażeniowego kosztem zmniejszenia więzi 
celowo – racjonalnych. Związane jest to z nasileniem procesów komunikacyjnych,  
a także ze zmianą charakteru komunikacji tej sfery, w związku z upowszechnieniem 
technologii elektronicznej. Powiększa się labirynt społecznych możliwości człowieka. 
Uczestnicy kontaktują się przez Internet – własne forum, wykorzystywanie przez nich 
tego nowego medium pozwala nazwać ich wspólnotą multimedialną. W przestrzeni 
internetowej „postaci” ze świata capoeiry, osoby pod pseudonimami wymieniają 
między sobą informacje, plotki, strzępki opowieści o nieformalnym życiu grupy. 
Toczą się dyskusje na temat historii capoeiry, osądzane są rozmaite legendy 
dotyczące korzeni tego rytualnego tańca-walki. Nie poczuje się zagubiony w świecie 
capoeiry ten, kto raz wszedł na związane z nią strony wirtualne. Znaleźć tam nawet 
można szybki kurs języka portugalskiego.  

 
 

Założenia metodologiczne dotyczące obserwacji uczestniczącej jawnej, 
niekontrolowanej 

Wchodząc do grupy przyjęłam założenie, że rola obserwatora to nie tylko 
możliwość wpływu na zachowania badanych jednostek lub grupy, ale też możliwość 
wpłynięcia wieloma sposobami na ostateczne wyniki badań.  

Definicja Bernarda (1997) określa precyzyjnie: 
 

Nazwę obserwatora nadajemy temu, kto stosując proste lub złożone 
techniki badania zjawisk, bez zmiany ich przebiegu, gromadzi fakty, tak, jak 
mu je natura objawia (s. 14) . 

 
Bezsprzecznie obserwacja powinna być: obiektywna, adekwatna, wyczerpująca, 

wnikliwa. Jej trudność dla pracującego badacza polega na tym, że musi łączyć on  
w sobie różne cechy: musi sobie wyraźnie uświadomić, jakich wyników się 
spodziewa i mieć zaufanie do prawdziwości swych teorii, ale przy tym musi mieć tę 
bezstronność, giętkość umysłu, które pozwalają mu przyjmować niesprzyjające 
wyniki i odrzucać błędne poglądy. Wciąż towarzyszy mu groźba subiektywno-
obiektywnych zniekształceń. Jednak dzięki temu, że staje się „swoim” zażegnuje 
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idealizację zachowań – sytuację, w której badani będą robić dokładnie to, co się od 
nich oczekuje.  

Do wad metody obserwacji uczestniczącej, które trzeba tu przedstawić, należy: 
zanikanie widoczności cech grupy, spowszechnienie. Łatwo popaść również  
w przedstawianie faktów na korzyść grupy, konformizm. Jednak, mimo licznych wad, 
jest to technika niezastąpiona.  

Aby notować fakty, a nie skupiać się na wrażeniach, prowadziłam zapiski na 
bieżąco, rozmawiałam o swych spostrzeżeniach z osobami z grupy i spoza niej. 
Dysponuję sporą ilością zdjęć z zajęć, warsztatów w różnych miastach, filmami  
z pokazów, spotkań. Stanowiły one dopełnienie tego, co zarejestrowałam prowadząc 
obserwację i wywiady. Zwracałam uwagę szczególnie na funkcje emotywne –  
w tekstach wypowiedzi i na zdjęciach, w filmach z pokazów. To znaczy na to, jak 
nadawca wyraża siebie, a przez to świat społeczny capoeiry. Nagrałam około 30 
godzin wywiadów. Rozmawiałam także z trenującymi: aikido, krav-magę, karate, 
kendo oraz z osobą tańczącą flamenco. Weryfikowałam cały czas swoje założenia  
z realnymi cechami grupy, przez co moja wizja przekształcała się aż do uzyskania 
pełnego obrazu.  

Obserwacja uczestnicząca jest narzędziem, użyciu którego, naturalnie, 
towarzyszy podejście badawcze „rozumiejące”. 

Stefan Nowak (1985) ujmował to następująco: 
 

Podstawą rozumienia przez badacza innych ludzi jest, więc jego 
gatunkowa wspólnota z nimi, ewentualnie wzmocniona dodatkowo 
wspólnotą cywilizacyjno-kulturową – na tej podstawie oparte jest jego 
założenie, iż „z grubsza” przynajmniej wie, co myśli i czuje, a przynajmniej 
co może myśleć i czuć inny człowiek. Może on czuć i myśleć w sposób 
mniej lub bardziej podobny do badacza (s. 70) . 

 

 
Fot. 1. Capoeira jako zjawisko świeże, egzotyczne i porywające, wpływała na zaangażowanych ludzi 
inspirująco. Zapewniając im odskocznię od szarej rzeczywistości. Czyniąc ich performerami. Niektórzy 
capoeirzyści to już od lat wyrobieni tancerze, akrobaci, którzy odkryli w capoeirze kolejną przestrzeń 
do ekspresji ruchowej (fot. Marianna Dobkowska). 
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Założenia metodologiczne dotyczące wywiadów swobodnych 
ukierunkowanych 

Nie mogę mojego badania porównywać do badań sekt czy więźniów. Jednak 
przeprowadzając wywiady stosowałam niektóre techniki „otwierające”. Za  
Pawłem Moczydłowskim (1991), takie jak: 
 

a) Technika demonstrowania błędnej wiedzy – opowiadania mylnych 
historii świadczących o niewiedzy. Wywołują one pragnienie 
skorygowania fałszywych opinii, udzielania nowych informacji; 

b) Technika domyślnego sposobu myślenia i odczuwania badanych – 
wskazanie na krzywdy18 doznane przez badanego. Następuje 
opowieść i pokazanie tego „jak to naprawdę jest”; 

c) Technika wyrażania nie dowierzania, gdy badany mówi coś  
w sposób zaangażowany, by podtrzymać wątek’ 

d) Technika usuwania antycypowanych obaw. Gdy temat jest trudny – 
wiąże się z winą i obawą przed negatywną reakcją19 – wychodzi się 
wtedy naprzeciw i mówi coś negatywnego o sobie. Przekonywanie, 
że to, co mówi badany nie wywoła zgorszenia czy odrazy do siebie 
(s. 71). 

 
Wszystkie te techniki służą podtrzymaniu wypowiedzi, zapobiegają rwaniu się 

opowieści, zbytniej autocenzurze badanego. Każdy wywiad to sytuacja napięcia. 
Dyspozycje do wywiadu swobodnego ukierunkowanego zaczyna się 

konstruować, kiedy w miarę prowadzenia obserwacji koncepcje stają się coraz 
bardziej wnikliwe i precyzyjne. Nie ma listy przygotowanych pytań, mogą być jedynie 
wzory pytań. Krzysztof Konecki (2000) opisuje tego typu wywiad następująco: 

 
Dla wielu badaczy wywiad swobodny ma charakter rozpoznawczy. Pomaga 
w sprecyzowaniu problemu i uporządkowaniu głównych wątków badania. 
Jest to swobodna rozmowa respondenta z osobą prowadzącą wywiad na 
zadany temat, przy czym rola osoby prowadzącej polega jedynie na 
wtrącaniu od czasu do czasu pytań, próśb o bliższe sprecyzowanie 
wywodu (s. 169). 

 
Oraz Konecki (ibidem) 
 

Wywiad to także pewna forma społecznego istnienia, co najmniej dwóch 
osób. Należy pamiętać, że przeprowadzając wywiad wkraczamy w życie 
osoby odpowiadającej na nasze pytania. Jesteśmy uwikłani w pewne 
uwarunkowania strukturalne, które mogą mieć wpływ na odczucia, uczucia, 
tożsamość osoby odpowiadającej. Wywiad etnograficzny swobodny 
powinien bardziej zbliżać się w swych cechach formalnych do rozmowy, 
gdzie możliwe jest spotkanie dwóch osób i nawiązanie pełnego kontaktu, 
gdzie jest możliwa symetryczna wymiana informacji (s. 176 – 177). 

 
Dobór badanych odbywa się według określonych kryteriów. W moim przypadku 

chodziło o osoby zaangażowane w capoeirę od około dwóch lat. Osoby, które 
dostosowały swoje życie do rytmu treningów i których uczestnictwo w grze rozciągało 
się na inne sfery życia. Na życie towarzyskie, kolekcjonerstwo (muzyka, instrumenty, 

                                                 
18 W moich badaniach osiągnięcia, niezwykłość. 
19 Jak w przypadku tematu zarabiania pieniędzy przez mistrzów. 
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flagi brazylijskie, stroje do trenowania), naukę języka, naukę samby, podróże do 
Brazylii. 

 
 

Opis obserwacji uczestniczącej 
Wchodząc do grupy przyjęłam założenia o ukrytym poziomie symbolicznym 

zachowań, o istnieniu równolegle przekazu: jawnego i niejawnego. Zgodnie z tezami 
socjologii opisowej, interpretatywnej wiedziałam, że jako badacz stanę się swoim 
własnym interpretatorem. Byłam wyczulona na kwestie, które budzić miały konflikty, 
euforię, pozytywne odczucia i złe emocje. Obserwowałam wyłaniające się ze 
współpracy grupy: szczęście, radość, przyjemność, uznanie dla piękna, młodości, 
zdrowia. Grupa zapewniała uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i uznania.  
Z drugiej strony w szatniach odreagowywano stresy rywalizacji, wspinania się po 
szczeblach hierarchii, rozgoryczenie gorszymi wynikami w postępach, mniejszą 
zręcznością, w szatniach znajdowała swój wyraz zazdrość, niezaspokojona ambicja 
– w rozmowach, gestach, tworzeniu się hermetycznych podgrup, krzywym patrzeniu, 
odcinaniu się od niektórych osób. Jednak, jako badaczka musiałam być ostrożna  
w wydawaniu osądów – ocenianiu negatywnym takich postaw, gdyż są to postawy 
charakterystyczne dla dynamiki grupy osób oddających się wspólnej pasji. 
Mobilizowanie się, agresja, skrajne emocje: pozytywne i negatywne, to przejawy 
życia grupy, która się rozwija, a nieogarnięta jest stagnacją. Takie same mechanizmy 
motywowania do rozwoju umiejętności i osiągania coraz wyższego technicznego 
poziomu występują także w innych tego rodzaju grupach, np. tańczących flamenco 
(na podstawie wywiadu. Przyp. K..K.).  

Wiele wątków życia w grupie po prostu pomijałam tak, aby koncentrować się 
tylko na tym, co istotne dla problemów badawczych. Pomijałam inne przejawy 
aktywności fizycznej uczestników i ich towarzyskie koneksje. 

Ponieważ najbardziej zaangażowane w capoeirę osoby podporządkowywały 
swe życie bezgranicznie rytmowi treningów, a ich życie towarzyskie spełniało się  
w ramach grupy i nie wychodziły jakby poza światek capoeiry, trudno było takie 
osoby „otworzyć”. Trudniej niż osoby, które miały życie studenckie, zawodowe poza 
uprawianiem capoeiry i fascynowaniem się nią. Osoby całkowicie, fanatycznie w nią 
zaangażowane znacznie bardziej zdecydowanie stawiały granice w mówieniu  
o swojej pasji. Efekt bycia kimś z zewnątrz, który mi ciążył, był wzmocniony, 
podwójny. Dlatego jako badaczka miałam wrażenie, że tak naprawdę nie wniknęłam 
w te kręgi, gdyż były one jakby na wyższym poziomie wtajemniczenia. Łatwiej było 
uzyskać dostęp do graczy, którzy traktowali capoeirę jako element ich 
wielkomiejskiego życia. Przeżywały one może moment fanatyczny, „owładnięcia”, ale 
zaraz potem organizowały swe życie mniej więcej według wcześniejszych zasad, 
rezerwując czas na capoeirę, nie podporządkowywały jej całego rozkładu zajęć. 
Zbadani więc tak naprawdę zostali uczestnicy a nie animatorzy, wykonawcy 
capoeiry. Nie ci, którzy dyktowali jej zasady, lecz ci, którzy tworzyli życie grupy 
spontanicznie, wchodząc do niej i wnosząc coś od siebie. 

Starałam się notować na bieżąco spostrzeżenia, nie licząc na to, że wszystko 
zapamiętam. Nawet podchwytywane mimochodem strzępki zdań, w szatni, w czasie 
przerwy w treningu miały znaczenie. Na przykład: 

 
Jak wchodzę do roda, to wszystko znika. Nic się nie liczy, tylko to, że gram. 
Potem wychodzę, mija trochę czasu i znów wiem, na jakim świecie jestem. 
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Albo inny przejaw krańcowego zaangażowania:  
 

Zima – wszyscy chorują a ja nie, bo co, treningi będę opuszczać. Tak  
w zeszłym roku było, cała zima nie treningach a potem, jak się rozłożyłam 
w końcu, to aż przygłuchłam…  

 
Tak samo ważne jak sama obserwacja, są chwile opuszczenia terenu badań, po 

to by móc nabrać dystansu i przemyśleć zebrane dane. Dostrzec można wtedy, że,  
w pewnym stopniu, grupa jest podobna innym grupom – trenującym sztuki walki 
wschodu – że ten typ fascynacji może ogarniać fanów zespołu rockowego, czy 
zaangażowanych w jakieś tematyczne forum dyskusyjne. 

Wydaje mi się, że podejmowanie obserwacji uczestniczącej we wczesnych 
fazach badań łączy się jednak z przyjmowaniem pewnych własnych hipotez. Potem 
sprawdza się je w danym środowisku. Podejście zupełnie „czyste” nie wydaje mi się 
realne. 

Obejrzawszy trening zanim dołączyłam do grupy capoeristas, odniosłam 
wrażenie, że oto koło z uczestników, bębny, śpiewy, wykonywanie gingi, klaskanie  
w dłonie powołują do życia coś plemiennego. Prymitywizm kojarzył mi się jakoś 
nieodparcie ze wspólnotą. I to przeświadczenie potwierdziło się w późniejszych 
dociekaniach badawczych. Grupy capoeiry oferowały uczestnikom bliskość, nawet 
intymność, zerwanie z wszechobecną anonimowością, wspólnotę. Natomiast moje 
założenie o mocnym pierwiastku duchowym sztuki tańca-walki podległo weryfikacji  
i podważeniu. Jeden z animatorów nie wiedział nawet, czym miałaby być ta 
duchowość w capoeirze, łączył ją z candomble lub religią chrześcijańską  
i przyznawał, że raczej się w te sprawy nie zagłębiał. Wątek duchowy wypadł więc 
dość ubogo, duchowe tak naprawdę były jedynie korzenie capoeiry. Koncentracja  
w czasie treningu, rozwijanie silnej woli, wzmacnianie charakteru, uspokajanie siebie, 
przekraczanie własnych barier; poza te aspekty, związane z rozwojem duchowym, 
nie dało się wyjść. 

Warto podkreślić jeszcze raz, że nieodłączną częścią każdej obserwacji 
uczestniczącej są emocje. Istotne jest zapisywanie stanów gniewu u siebie jako 
badacza i u badanych uczestników treningów; kiedy widzi się postępującą 
hierarchizację w grupie, co jest wbrew własnym oraz grupowym oczekiwaniom 
jedności, kooperacji. Złość na to, że nie udaje się wejść do zamkniętej grupki, która 
zaczyna dominować w przestrzeni treningów. Rozdrażnienie spowodowane 
wybujałym pierwiastkiem rywalizacyjnym gry. Ale także zachwyt nastrojem święta, 
transu, radości i pięknego tańca, wywołującego śmiechy zadowolenia i powszechną 
przyjemność. Aura wspólnej zabawy i zerwania z szarą codziennością.  

Obserwacje nasuwają się szybko. Szybko dostrzega się rytualne spóźnianie 
mistrza – przedstawiciela kultury bahiańskiej (ze stanu Bahia na północy Brazylii. 
Przyp. K.K.) nakierowanej na relaks, zadowolenie, beztroskę. Mistrz przebierający 
się w sali – to charakterystyczne podkreślenie szczególnej pozycji w grupie. Duże 
sportowe torby, które taszczą ze sobą tylko ci, którzy traktują capoeirę na tyle 
poważnie, że chcą jej w przyszłości uczyć. Typowe interakcje – witanie się ze sobą 
capoeiristas, utarte gesty – przybijania pięści itd., granie na żarty przed treningiem, 
rozbawianie całej sali. Mobilizacja w czasie rozgrzewki, wydawanie komend 
podniesionym głosem, motywowanie, często przez krytykę, na poły żartobliwe 
komentarze mistrza na temat osób źle wykonujących ćwiczenie. Dobieranie się  
w pary w czasie treningów na zasadach towarzyskich, w celu wykonywania ćwiczeń 
w parach. Kształtujący się podział na tych, którzy są podziwiani i tych, którzy 
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podziwiają, osobowości bardziej zaczepne oraz bardziej defensywne. Rozbijanie 
krystalizujących się kręgów poważnie zaangażowanych przez pajacowanie mniej 
uzdolnionych. Konflikty między tymi, którzy pojmują capoeirę jako skuteczną sztukę 
walki i samoobrony, a tymi, którzy kultywują w niej głównie lekkość, płynność  
i łagodność ruchów. Przeciwnicy i zwolennicy agresji w capoeirze. Ci, których grupa 
uwielbia, czyni swoimi pupilami oraz ci, których ignoruje. Gwiazdorzy i neutralni. 
Wypychanie mniej znaczących, mniej ważnych w grupie z roda, przetrzymywanie 
instrumentów przez najlepszych, reprezentacyjnych, biorących udział w pokazach. 
Szatnia dziewczyn – miejsce okazywania względów lub ignorowania, miejsce 
adorowania lub docinek oraz szatnia chłopaków – miejsce neutralne, przyjazne,  
w którym nie dzieje się nic innego niż w sali gimnastycznej.  

Obserwacje opisane w powyższym akapicie, sprawiać mogą wrażenie odczuć 
badaczki jako osoby postronnej, zachowującej chłodny dystans i w sposób 
wyrachowany przypisującej nie najszlachetniejsze cechy uczestnikom. To tylko 
pozory, w rzeczywistości refleksja nad stosunkami w grupie opisana powyżej 
stanowiła szersze doświadczenie uczestników grupy. Jako badaczka jedynie 
wzięłam w nim udział, komentarze na temat niuansów w grupie same do mnie 
docierały, słuchałam ich. W wypowiedziach badanych często przejawiał się żal, że 
jest tak, a nie inaczej.  

 
To tak wyszło – mawiali niektórzy z nich. 
Zaczynaliśmy „na czysto” jako grupa. Potem wyszło jak wyszło. Gdybym ja 
prowadził tę grupę, nie pozwoliłbym na to.  

 
 

Opis przeprowadzenia wywiadów 
Wywiad swobodny nie ukierunkowany jest wywiadem bardzo trudnym  

i męczącym, o czym przekonałam się jako badaczka. Musiałam wykazać się wieloma 
umiejętnościami, umiejętnością nakłaniania badanego do rozmowy, do mówienia  
o sobie, do szerokich wypowiedzi. Jednocześnie musiałam pilnować, by badany nie 
odbiegał od tematu. Do moich zadań należało wykazanie się empatią, rozumieniem 
tego, co mówi badany w swoim nieraz specyficznym języku, slangu, gwarze. W moim 
badaniu niezbędna była znajomość języka portugalskiego-brazylijskiego, gdyż 
trenujący capoeirę nie tłumaczą bardzo wielu słów z jej słownika, nie spolszczają ich. 
Konieczne było, abym orientowała się w historii capoeiry i w polskiej capoeirze, gdyż 
badani mówią tak, jak do osób im podobnych, zakładając, że wiedzą oni o capoeirze 
tyle samo, co oni. Czasem trudno było im uogólniać niektóre sprawy i musiałam 
polegać na własnym wyczuciu i znajomości tematu. 

Pojawiało się także napięcie. Jeżeli przeprowadzałam wywiady w grupie, do 
której należałam, istniało napięcie i wynikało z tego, że zmieniała się moja rola:  
z ucznia w tego, kto stawia pytania i oczekuje odpowiedzi. Do tego osoby, które 
znały mnie pobieżnie z treningów, nagle poznawały ten aspekt mojej osoby, który 
wcześniej się przed nimi nie odsłaniał. Kiedy przeprowadzałam wywiady z osobami  
z innych grup z całej Polski, byłam z jednej strony swoja, bo trenowałam capoeirę  
w znanej im grupie, z drugiej pozostawałam przybyszem, kimś, kogo widzą pierwszy 
raz, do tego dziewczyną, która przyjechała z innego miasta specjalnie na wywiad ze 
mną. Sprzyjało to przedstawianiu siebie przez badanych w jak najlepszym świetle, 
demonstrowaniu wiedzy, doświadczenia, maksymalnemu wchodzeniu w rolę. Na 
szczęście, po około dwudziestu minutach rozmowy, następowało oswojenie, 
wypowiedzi nabierały naturalności i wydawały się bardziej prawdziwe. Napięcie 
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ustępowało, badany poprzez zadawane pytania jakby wpadał w lepszy kontakt  
z samym sobą, nie było już miejsca na koloryzowanie, dialog stawał się trochę 
dialogiem z samym sobą, okazją do refleksji nad swoimi dokonaniami. 

Szczególne trudności sprawiały wypowiedzi niektórych badanych, 
charakteryzujące się brakiem rzeczowości, potocznością – pewne osoby nie potrafią 
uogólniać niektórych spraw. W przypadku moich badań problemem były sprawy 
rozwoju duchowego. Badanym pracę nad sobą trudno było odnieść do rozwoju 
duchowego. Nie kojarzyli też oni szeroko kontekstu kultury brazylijskiej – kultury 
pełnej magii, New Age’u, pluralistycznej, jeśli chodzi o duchowość. Stąd capoeirę 
traktowali często jako sport. Najczęściej jednak jako: 

 
coś zdecydowanie więcej niż sport; 
capoeira to nie jest sport, bo to jest równocześnie magia; 
to czego brakuje w innych dyscyplinach to magia, w capoeira można 
odnaleźć magię. 

 
W badaniu starałam się na tyle wejść do grupy, zatrzeć granicę między rolą 

badacza i uczestnika, aby adepci sami wypowiedzieli się i aby opowieść o grupie 
była ich opowieścią. 

Dążyłam do tego, aby na tyle zespolić się z tą zbiorowością, aby to, co budziło 
we mnie negatywne odczucia, nie wynikało z moich przekonań i narzuconych na 
żywe zjawisko pojęć, ale pokrywało się z tym, co złego działo się wśród capoeiristas. 
Było to problemem, było to trudne, ponieważ o ile ja ulegałam trendom wspólnoty, 
wszystko było w porządku. Podchwytywałam wtedy nastroje panujące w czasie 
spotkań i zapisywałam je, analizowałam. Bywało jednak i tak, że to ja emitowałam 
krytycyzm, niezadowolenie z jakiegoś powodu, z wydarzeń w grupie. Niby chciałam  
o tym rozmawiać, zwrócić na to uwagę trenujących, w rzeczywistości wpływałam na 
atmosferę w grupie. Grupa wpływała na mnie a ja na nią. 

Dodatkowy problem stanowiły silne emocje, które wzbudzał u badanego temat 
rozmowy. Mogą być one przyjemne lub nieprzyjemne. Na przykład drobne 
przejęzyczenie, nazwanie instruktora capoeiry z Polski mistrzem, wywoływało zgrzyt, 
ostry protest, niemal uraz. Ponieważ Polacy bardzo szybko przystąpili do nauczania 
capoeiry, samozwańczo, na własny rachunek. Często nie czuli się z tym komfortowo 
i to dało się wyłowić w ich wypowiedziach.  

Badanemu trudno jest uciec od spraw drażliwych – ujawniają się one niechcący 
w czasie dłuższych wypowiedzi na różne tematy. Na przykład kwestia konfliktów 
między grupami, czy odchodzenie niektórych członków i zakładanie własnych grup, 
bo coś im się nie podobało. Również podejrzewanie niektórych nauczycieli o postawy 
materialistyczne, chęć zarabiania pieniędzy – to kwestie, o których mówiono 
niechętnie i które zmieniały na gorsze atmosferę wywiadu. Jeden z badanych czuł 
się źle z tym, że nie był jeszcze w Brazylii, a już uczy capoeiry i to bardzo wyraźnie 
można było zauważyć w wypowiedziach. 

Czasem też drażniący dla uczestników był sam fakt, że ktoś pisze doktorat na 
temat, na który sami chcieliby wiedzieć możliwie wiele, czuć się ekspertami, co jest 
ostatnio bardzo modne. Odbierali badania jako wchodzenie na ich grunt. Czasem 
padały słowa, powtarzały się stwierdzenia w wywiadach typu: „Capoeira jest jedynym 
konkretem w moim życiu obecnie”. Ujawniała się także świadomość bycia pod silnym 
wpływem kultury brazylijskiej w stwierdzeniach typu: „Wszyscy będziemy 
Brazylijczykami”.  

Interakcja przy wywiadzie swobodnym ukierunkowanym jest długa. Wywiady 
swobodne ukierunkowane, częściej niż wywiady kwestionariuszowe, mogą być 
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traktowane jako spotkania towarzyskie, możliwość wygadania się. Z pewnością może 
wystąpić poczucie naruszania prywatności, ale po paru godzinach rozmowy  
w przyjemnej atmosferze może ustąpić. W moim przypadku pomocny przy rozmowie 
był ton afirmacji dla trenowania capoeiry. Z drugiej strony musiałam bardzo uważać 
by badani nie konfabulowali, nie dali się ponieść perspektywie bycia wybranym, 
niezwykłym capoeirista. Starałam się zachować ton, jaki obowiązywał na sali 
treningowej, atmosferę rutyny, szczerości. Korzystny dla badania był obowiązujący 
wzór osobowy capoeiristy: „Capoeirista to dusza otwarta”. 

Badający spędzając z badanymi wiele godzin, siłą rzeczy o wiele bardziej niż  
w badaniach kwestionariuszowych angażuje się emocjonalnie, przejmuje się losem 
badanego, grupy, współczuje mu, denerwuje się. Wywiad ten bardziej niż 
kwestionariuszowy może być drażliwy dla obu stron. Wydaje się jednak, że o wiele 
częściej ma charakter „partnerski” przynajmniej w drugiej czy końcowej fazie.  
 

 
Fot. 2. Capoeira zapewnia odskocznię od szarej rzeczywistości. Uspokaja umysł. Stwarza przestrzeń, 
w której każdy może oderwać się od zajęć codziennych. W pewien sposób uczestnicy zyskują 
możliwość „wejścia w siebie”. Mniej jest myśli, więcej reagowania ciałem. Koncentracja poszerza się 
trochę, percepcja „ustala” na innych zasadach, niż przy rutynowych zajęciach dnia. Wyrabia się 
wrażliwość na otoczenie, na innych ludzi w przestrzeni. (fot. Marianna Dobkowska) 

 
 

Osiągnięte cele badawcze 
Obserwacja uczestnicząca w grupie oraz wywiady pozwoliły dokonać 

charakterystyki uczestników. Uczestnicy to głównie studenci, pracujący lub 
niepracujący, poświęcający swój wolny czas na zgłębianie egzotycznej sztuki walki. 
W grupach zdarzają się dzieci i osoby po trzydziestym roku życia. Młodzież, która się 
garnie do tej wspólnoty, jest liberalna, to ludzie z wielkich miast, przychylni idei 
wielokulturowości, sami kulturowo luźni.  

Osoby z nowoczesnego miasta, świadome tego, że granice się otwierają, 
wyedukowani, dlatego rozumiejący obce kulturowo wątki. Gdyby byli zakorzenieni 
głęboko we własnej kulturze, nie mieliby potrzeby poszukiwań poza jej kręgami. To 
osobowości charakterystyczne dla kultury zróżnicowanej, kultury, która „zbiera masę 
kulturek” mniejszych, łączących się z wyborem stylu życia.  
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To również osobowości poszukujące – to określenia, które pasują do 
trenujących capoeirę. Skupiają się oni na samorozwoju, szlifowaniu charakteru, 
zapożyczaniu elementów obcej kultury, których brakuje im we własnej.  

Uczestnicy przyznają się często, że w capoeirze odnaleźli drogę, którą pragną 
podążać, jest ona sposobem na poznanie samego siebie, swoich ograniczeń  
i możliwości, capoeira zasiała w nich ziarno, które wzrasta. Ważny dla nich jest 
element ekspresji własnej, możliwość prowadzenia gry z przeciwnikiem w sposób 
twórczy. Poza tym nawet jedynie chwilowe, mentalne przekroczenie progów 
własnego "zaścianka" może powodować przemianę ujmowania siebie w kontekście 
świata i wszechświata. 

W miarę prowadzenia badania rysowały się wewnętrzne podziały w grupie. 
Jeżeli chodzi o podziały między uczestnikami, można zarysować je następująco: 
1. Uczestniczący najdłużej. Wspólnota estetyczna, młodzież z dobrych domów, 

zawsze przepisowo ubrani, doskonała frekwencja, kupujący gadżety, fetyszyści 
capoeirowi, występujący w pokazach, elita, najlepsi zawodnicy, osoby 
przebojowe, osobowości dominujące, ekstrawertycy; 

1a. Uczestniczący prawie najdłużej, ale ci, którzy swoją fascynację i rozwój 
ukierunkowali na podróż do Brazylii. Są dość zaawansowani w grze, lecz swą 
energię skierowali nie na to, by budować grupę tu w Polsce, osiągając z nią 
jedność i zgranie, ale w podróż do Brazylii, do korzeni capoeiry. Po powrocie do 
kraju i do grupy często zmieniają swój stosunek do niej. Przywieźli oni zbyt silne 
doświadczenie tego, czym jest prawdziwa capoeira, by zaangażować się  
w grupę polską. Z tej różnicy pomiędzy capoeirą w Polsce i capoeirą w Brazylii 
wytworzyli swój własny styl, oparty na doświadczeniu i praktyce zdobytej na 
drugim kontynencie; 

2. Uczestniczący średnio długo – mniej zaangażowani, chodzą mniej regularnie, 
bardziej zindywidualizowani, nie kupujący gadżetów, znikający  
i pojawiający się, często przenikający też do innych grup (brazylijskie jujitsu)  
o rozmaitych fascynacjach, nie tylko capoeirą; 

2a. Uczestniczący średnio długo, ale aspirujący do grupy-wspólnoty estetycznej, 
komunikują przynależność ubiorem, wyglądem, choć poziom umiejętności mają 
niższy; 

3. Uczestniczący najkrócej – skupiają uwagę całkowicie na opanowywaniu technik 
ruchowych, poznawaniu filozofii i praktyki capoeiry. Ci, którzy się nią nie znudzą  
i pozostaną w grupie, wdrożą się w któryś z wyżej opisanych wariantów. 

 
Podziały w grupie dokonywały się na pewnym pierwotnym poziomie, przy 

dużym zindywidualizowaniu w grupie i dotyczyły takich podstawowych spraw jak: 
czas przynależności, stopień zaawansowania, stosunek do historii capoeiry i chęć 
lub brak chęci poszukiwań u jej źródeł. Na podstawie kilkuletniego uczestnictwa 
wydaje mi się, że dopiero animatorzy ze stopniami instruktorskimi osiągnęli 
wyrafinowany poziom gry i prezentowania siebie jako capoeiristas. 

W grupie bardzo widoczne było wewnętrzne zróżnicowanie. Zróżnicowanie 
motywacji poszukiwań w świecie tej sztuki tańca-walki. W tej samej grupie, w obrębie 
tego samego kręgu osób podróż do Brazylii może być podróżą do źródeł capoeiry, 
spotkaniem z mistrzami, kontaktem ze sferą ideałów, obyczajów i tradycji tej sztuki 
walki. Nawiązaniem przyjaźni, szukaniem autentycznej więzi na tle capoeiry, 
poszukiwaniem bliskości z tym, co wydawałoby się tak odległe. Próbą zakorzenienia 
się „tam” i powrotu przemienionym, związanym na zawsze ze światem capoeiry. 

Ale podróż do Brazylii, do świata capoeiry może być zrealizowana również 
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zgodnie z zasadami turystycznego konsumpcjonizmu. W Brazylii niemal w każdym 
mieście roi się od „turystycznych berimbałów”, które można tam tanio kupić,  
a na których nie da się zagrać, gdyż nadają się jedynie do użycia jako dekoracja.  

Nie ulega wątpliwości, że capoeira w swych początkach w Brazylii była formą 
rytualną, pomagającą całkiem prymitywnym społecznościom w przywróceniu 
równowagi, którą zachwiało poważniejsze zdarzenie wymagające przystosowania – 
kolonizacja. Współczesna epoka czyni fetysze z przedmiotów przeszłości. Wyciąga 
jak z lamusa stare idee i automatycznie stosuje do przedmiotów epoki obecnej.  

Ruch capoeiry to wspólnota zamiłowania, śpiewania głosem prosto z serca 
piosenek ze słonecznej, odległej krainy. Z przekonaniem, że: 

 
robi się to, co się czuje i jest się przyjacielem ponad problemami,  
czy tancerzem capoeiry, czy akrobatą, czy głodomorem wchodzenia do 
roda,  
czy samą pozytywną energią axe, czując się w Capoeirze wciąż jeszcze jak 
dziecko, 
albo mówiąc nogą. Albo promując capoeirę, bo to najważniejsze, jak się ją 
pojmuje.  

 
O atrakcyjności capoeiry stanowi brak sztywno ustalonych reguł. Polska 

capoeira stanowi fenomen. 
Jeden z zafascynowanych graczy stwierdził w wywiadzie: 
 

Capoeira w Polsce trafiła na niezwykle podatny grunt. Rozwija się prężniej  
i szybciej niż rozwijała się na Zachodzie. Kiedy w Brazylii zaczęli pojawiać 
się Polacy, zmieniło się podejście do Białych w capoeira. Dla wielu z nas 
capoeira to nie hobby, ale sposób na życie. Jesteśmy coraz bardziej 
godnymi przeciwnikami dla Brazylijczyków i często dominujemy z naszą 
capoeira na warsztatach i wydarzeniach organizowanych w Europie. 
Polska capoeira jest bardzo mocna. Piszę i mówię o wszystkich grupach. 

. 
Do grupy można nie tylko wejść, ale i wpłynąć na nią. W grupie z zasady dużo 

się dzieje (odbywają się pokazy, festiwale, spotkania taneczno-folklorystyczne). 
Następuje ciągłe wnoszenie energii do grupy, zastrzyki silnych emocji. Ścisły cel 
przynależności nie jest określony. Są ramy, wedle, których wszystko się toczy, ale 
reszta ruchów zostaje zindywidualizowana dla partnerów gry. 

Capoeira oferuje uczestnikom według jednego z nich: 
   

Poczucie przynależności do rodziny (familia da capoeira). Przygotowuje do 
życia uczy odporności na chytrość innych ludzi. Rozwija umysł, planując  
w jogo, przygotowując atak, robisz to pod presją partnera. Musisz wykazać 
się inteligencją a nie siłą w sytuacji stresującej, czyż to nie przełoży się 
potem na twoje życie? Daje radość, rzecz, której wielu z nas brakuje. Dla 
wielu jest jak terapia antydepresyjna. Roda, jogo i już po kłopocie. 

 
Elementy walki i akrobatyki stanowią wyzwanie, dają możliwość wykazania się, 

osiągnięcia czegoś, co wzbudza podziw innych, zaangażowani doznają poczucia 
twórczego sukcesu.  

Elementami, które silnie przyciągają uczestników, są muzyka i możliwość 
ekspresji własnej. Afrobrazylijskie rytmy, dostępność pieśni wydaje im się niezwykle 
atrakcyjna, chcą oni uczyć się ich i artykułować je, przyswajać. Do pewnego stopnia 
czują się artystami. Gra w capoeirę jest bogata w wątki para teatralne, można być 
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jakby aktorem w tej grze, aby grać w roda – utworzonym kole z uczestników – trzeba 
umieć zaistnieć w niej, pokazać się, mieć pomysł na siebie. Zasady capoeiry 
pozostawiają możliwość improwizacji ruchowej.  
Nie ma w niej wreszcie powagi i dyscypliny, jest spontaniczność, radość i zabawa. 
Jest to forma ludyczna. 

W grupie stwierdza się wzrost potrzeby osiągnięć, lepsze zrozumienie reguł  
w zróżnicowanych sytuacjach społecznych, lepsze radzenie sobie z negatywnymi 
emocjami. 

W grupach capoeiry dostrzec można prymat naturalności nad sztucznością, 
odruchu nad konwenansem, spontaniczności nad racjonalnością, jednostki nad 
grupą. Grupa capoeirzystów dostarcza oparcia. 

Capoeira jest atrakcyjna i porywająca. Posiada znaczącą siłę oddziaływania, 
zwłaszcza na jednostki niedoświadczone, niezepsute, wrażliwe. Capoeira zawiera  
w sobie obietnicę odskoczni, azylu, ucieczkę od nienawiści i kompleksów. Od szarej 
rzeczywistości. 

W capoeirze realne jest odwołanie do mitu, instynktu, uzasadnień o charakterze 
magicznym. Tutaj sensem uczestnictwa jest poszukiwanie „na własny rachunek” 
smaku i urody zjawiska. Nieskończona ilość figur, kombinacji ruchów, pieśni, tekstów 
i porządku wyznaczanego jedynie rytmem (określony rytm wyznacza tempo gry)  
i osobowością Mistrza, pozwala to uczestnikom na nieustanne poszukiwanie  
i odkrywanie w obszarze pełnym wieloznaczności wciąż nowych podniet, bodźców, 
form i środków ekspresji. 

Wreszcie capoeira zaspokaja potrzebę rywalizacji. Ma widowiskowy, jarmarczny 
charakter agoniczny. 

Współzawodnictwo, agon pełni funkcję scalającą wspólnotę (Caillois 1973). 
Roger Caillois (ibidem: 310) przeprowadza klasyfikację gier i zabaw, grupując je  
w pewne zbiory. Są to cztery podstawowe kategorie analityczne: agon, alea, mimicra 
i ilinx. Celnie, choć lapidarnie opisuje je Bogusław Sułkowski (1984):  
  

Człowiek zaspokaja swe potrzeby ludyczne przez walką  
i współzawodnictwo – agon z użyciem gier losowych – alea, drogą 
naśladowania i udawania – mimicry, bądź poszukując ekstazy  
i oszołomienia – ilinx (s. 51).  

 
Roger Caillois (1993) słusznie zwraca uwagę na charakter zawodów, jaki mają 

gry i zabawy, należące do grupy agon:  
  

[mają charakter] walki w warunkach sztucznie stworzonej równości szans, 
pozwalającej antagonistom zmierzyć się w sytuacji idealnej, dzięki której 
zyskana przewaga jest ściśle wymierna i niepodważalna (s. 310 – 311).  

 
Wyjęty z brazylijskiej kultury, karnawałowy „świat na opak” pozwala na ostrą 

grę, niebezpieczne na co dzień zachowania. Szybko jednak to, co groźne staje się 
zabawne. Pierwiastki łotrzykostwa, sprytu i techniki złośliwych zaczepek są okazją do 
pokazania własnej pomysłowości, oryginalności i dowcipu, wywyższania własnych 
umiejętności. Pojedynki umożliwiają współzawodniczącym zdobycie prestiżu i lepszej 
pozycji we wspólnocie. Uczestnicy dostają od mistrzów żartobliwe przezwiska, 
ujawnia to jeszcze wyraźniej „jarmarczny” aspekt tego widowiska. Wszelkie ruchy 
przeciwników w kole umożliwiają oddziaływanie na przyglądających im się 
uczestników, oczekujących na swoje wejście do koła, wzbudzanie sympatii grupy, 
wzbudzanie emocji. Wytwarza się konwencja polegająca na jak najefektowniejszym 



©©22000099 PPSSJJ  TToomm  VV  NNuummeerr  22  PPrrzzeegglląądd  SSooccjjoollooggiiii  JJaakkoośścciioowweejj 
wwwwww..qquuaalliittaattiivveessoocciioollooggyyrreevviieeww..oorrgg  

7744

prezentowaniu się w grze i jak najtrafniejszym zaskakiwaniu partnera interakcji, 
złośliwych utarczkach z nim. Zaczepki są anonimowe, spontaniczne, 
nieprzygotowane. Grunt polski okazał się podatny na przeszczep takiego zjawiska. 

 

        
Fot. 3. Życie miasta jest traktowane złożonym rytmem – światła i dźwięki składają się  
w skomplikowaną całość, melodie szarego betonu i osowiałych twarzy, mokrego asfaltu  
i zniszczonych neonów. My w monotonny wielkomiejski szum wplatamy synkopy z innego świata – 
świata żółtego pyłu, upału, śpiewu i palm, rozkołysanego świata capoeiry. Na ulicach, na chodnikach, 
na przystankach, placach i stacjach metra, między sklepami, spelunami i szkołami…(uczestnik grupy) 
(fot. Marianna Dobkowska). 
 

Innym ciekawym wątkiem, wyjętym z kultury brazylijskiej i wpasowującym się  
w mentalność polską, jest motyw niewoli. Zwłaszcza przez pierwsze lata 
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zawiązywania się warszawskiej grupy uczestnicy odgrywali scenki, grając role 
niewolników broniących się przed przemocą plantatorów, walczących o przetrwanie 
ich obyczaju i rytuału. Studenci z Polski mieli w sobie zakorzenione historycznie 
głębokie zrozumienie dla niewoli, przemocy oraz ducha walki o wolność. Często  
w wywiadach określali capoeirę jako pragnienie wolności. 

Innym powodem, dla którego capoeira tak dynamicznie rozwija się w Polsce, 
jest jej uliczny rodowód, legendy o niej jako o kunszcie ludzi ulicy, jej wątki 
społeczne. Uczą się jej dzieci z ulicy w Brazylii, jest formą terapii dla społecznego 
przystosowania. Stąd projekty polskie – wcielone w życie przez jedną z animatorek 
ruchu, Dominikę Rembelską – grupy capoeiry dla dzieci z zagrożonych środowisk,  
z warszawskiej Pragi, oraz projekt „Archipelag” – aktywizacja młodzieży z post 
pegeerowskiej wsi Piotrowiec. 

Odkryto więc capoeirę jako uniwersalne narzędzie terapeutyczne i socjalizujące. 
Wywiady z osobami trenującymi inne sztuki walki (aikido, kendo, karate, 

kravmaga) pozwoliły mi zauważyć, że rytualność capoeiry sprawia, iż nie przystaje 
ona do tego, co reprezentują sztuki odarte z otoczki muzyki i transu. 
Charakterystyczny jest wzajemny dystans, który wytworzył się między capoeiristas  
a adeptami innych sztuk walki. Capoeiristas uważają, że ich sztuka walki jest 
niewspółmiernie bardziej atrakcyjna, porywająca i piękna (na podstawie wywiadów. 
Przyp. K.K.). Natomiast adepci bardziej brutalnych stylów takich jak kung-fu vi-czun 
(z Chin), Kali (z Filipin) nie chcą, by ich stawiano w jednym szeregu z ćwiczącymi coś 
tak lekkiego (określenie z wywiadu. Przyp. K.K.) jak capoeira, skupionego na efekcie 
płynności ruchów. Uważają, że w capoeirze w ogóle nie ma bezpośredniego kontaktu 
z przeciwnikiem, że to, co oni trenują jest wręcz przeciwieństwem capoeiry.  
W opowieściach adeptów twardszych niż capoeira styli postać capoeirzysty 
przedstawiana jest często następująco:  

 
W konfrontacji capoeirista pomachał chwilę rękami i nogami i poległ. 
(z wywiadów z przedstawicielami innych sztuk walki. Przyp. K.K.) 

 
Innym ważnym wątkiem w życiu grup capoeiry są pokazy. Są one organizowane 

po to, by promować działalność grupy i przyciągać do niej nowych członków. 
Uczestniczą w nich ludzie grający wyjątkowo efektownie, ci, którzy osiągnęli wyższy 
poziom w grze (z grupy nr.1 – według mojej klasyfikacji. Przyp K.K.) Pokazy 
odbywały się i odbywają jako uświetnienie bankietów dużych firm w nowoczesnych 
wieżowcach i na uczelniach, na festiwalach etnicznych. Obowiązują na nich białe 
stroje z logo grupy, identyfikacja musi być jasno określona. Pokazy wywołują duże 
emocje w grupie, towarzyszy im splendor i poczucie bycia wybranym. Wypowiedź 
jednego z członków ukazuje to najdobitniej:  

 
Lubię pokazy osobiście, dlatego, że ja jestem osobą, która się lubi czasem 
pokazać i strasznie mnie grzeje fakt, że patrzą na nas ludzie, którzy 
zupełnie nic z tego nie umieją.  

 
Gracze mieli jednak świadomość, że pokaz to tylko odgałęzienie capoeiry a nie 

jej główna droga. I to odgałęzienie nie jest dla wszystkich: 
 

Dlatego, że jedni ludzie grają lepiej i bardziej pokazowo a inni mniej.  
I każdy ma swoje miejsce w capoeirze i z każdym capoeirę gra, tylko, że 
pokaz to jest pokaz. 
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Indywidualizm w grupie przejawia się między innymi skrajnymi postawami 
wobec pokazów:  

 
Nie podoba mi się to. Nie lubię tego, nie jest to przyjemne poczucie, bo się 
wtedy robi kompletną rzecz na pokaz i sprzedaż. Ale trudno, to się 
odnajduje w obecnej rzeczywistości, jako grupowa działalność. Coś, do 
czego ludzie wracają i się bardzo w to angażują, trudno mieć pretensje. Nie 
jest to coś, co lubię, ale jest to element krajobrazu. 
(wypowiedź uczestnika. Przyp. K.K.) 

 
Wywiady pozwoliły uchwycić moment powstawania pierwszych grup w Polsce. 

Według jednego z pierwszych animatorów capoeiry nad Wisłą: 
 

Pierwsze grupa powstała (…) już w roku 1995. W 1998 r. były już grupy  
w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach, Chorzowie, czyli mówiąc 
ogólnie Śląsk i Zagłębie. (…) Czułem, że robimy coś naprawdę ważnego  
i nowego. Wielu spośród zaczynających wtedy trenować, tworzy teraz trzon 
innych grup działających w Polsce. Myślę, że to się stało za sprawą tej 
pierwszej małej grupki siedmiu osób, do której należałem. Pierwsze 
treningu odbywały się na terenie siłowni.  

 
Badania pozwoliły także stworzyć mapę największych grup capoeiry w Polsce. 

Jest to zaledwie ogólny zarys, lecz wprowadza ogólne pojęcie o skali zjawiska. Są to 
następujące grupy: „Beribazu”, „Fundacjo Internationale Artes das Gerais”, 
„Artes das Gerais”, „Grupo Axe Capoeira”, „Unicar”, „Iuna”, „Aldeha”, 
„Abada”, „Esporao”, „Capitaes de Areia”, „Compania Pernas Pro Air”, „Oficina 
da Capoeira” (na podstawie wypowiedzi). Mają one filie w innych miastach  
i miasteczkach. 
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Wnioski 
Przyjęte przez mnie narzędzie badawcze – obserwacja uczestnicząca jawna, 

niekontrolowana i wywiady swobodne ukierunkowane, pozwoliły z zaangażowaniem 
śledzić postawy w grupie, motywacje, kreowanie estetyki, rodzaj wspólnotowości. 
Pozostały skuteczne w obszarze zapisu na bieżąco, gorącej socjologii. Pozwoliły 
stworzyć szeroki obraz nowego w krajobrazie polskiej pop kultury zjawiska. 

Wielokrotnie w tekście czytelnik może odnieść wrażenie, że uczestnicząca 
część badaczki bierze górę nad badawczą i że autorka „dała się ponieść”. 

Badacz może przekroczyć pewne granice i dążyć do tego, aby to badani się 
wypowiadali. Na przykład pozwoliłam by w tekście zaistniał ich slang – zgodnie  
z założeniem, że świat, który tworzą wyraża się w języku, którym się posługują. 
Dążyłam do pokazania, jaki kod znaczeniowy rządzi ich mikroświatem społecznym. 
Uwzględniając działające w nim zasady mitologizowania, emocjonowania się  
i entuzjazmu. Chciałam przedstawić pewien świat potoczny, świat życia 
codziennego, taki, jakim zajmuje się antropologia współczesności. 

Odbyło się to kosztem autorskiego komentarza, który wypadł dość lakonicznie. 
Zdecydowanie mocną stroną badań terenowych jest głębia rozumienia zjawiska 
(Babbie 2001). Nie można tej metodzie zarzucić, że jest powierzchowna. Jest to 
również metoda elastyczna, można przekształcać badania w miarę ich trwania, 
dokonywać zmian w projekcie. Badania terenowe dostarczają mierników o większej 
trafności niż sondażowe i eksperymentalne (Babbie ibidem). ”Bycie na miejscu” 
gwarantuje wnikanie w ludzkie sprawy, nawet te najbardziej skomplikowane. 
Uważam, że badania terenowe mogą być skutecznym narzędziem w rękach 
badaczy, jeżeli tylko zachowają oni wielką ostrożność i będą potrafili je wyważyć.  

Pionierski charakter badań, fakt, że na podejmowany przeze mnie temat brak 
jeszcze w Polsce opracowań, sprawił, że skoncentrowałam się na zgromadzeniu 
wyczerpujących informacji. Skupiłam się na wielostronnym spojrzeniu na badane 
zjawisko, przedstawieniu go jako problemu nowego, otwierającego rozmaite 
perspektywy do analiz i nie zdecydowałam się na jeden, wiodący wątek.  

 
 

Wkład w obszar badawczy 
Moim wkładem w opisywany powyżej obszar badawczy jest pionierska, 

wszechstronna, pomysłowa praca. Badanie kompleksowe, które przeprowadziłam, 
prowadzi do rozwoju wybranej przeze mnie metody badawczej. Zarysowałam słabe  
i mocne strony metody, momenty, w których nabiera ona nowego znaczenia. Będąc 
zarazem uczestnikiem i obserwatorem nie wchodziłam w konflikt z członkami grupy, 
gdyż spory procent z nich stanowili studenci. Ewolucja metody postępuje równolegle 
z rozwojem społeczeństwa, które ma obejmować badanie. Wkład mój prowadzi także 
do lepszego rozumienia badania jakościowego. Uznania, że obserwacja 
uczestnicząca nie jest metodą powierzchowną, a wywiad nie zaczyna się i kończy na 
zadawaniu pytań, lecz pociąga za sobą całą skomplikowaną sytuację, dogodną dla 
obserwacji i partycypacji. Wkładem moim jest także zarysowanie pierwszych hipotez 
na temat capoeiry w Polsce, na kanwie których pracować będą przyszli badacze.  
A także opracowanie pierwszej w Polsce mapy grup capoeiry. 

Na zakończenie, dla podkreślenia paradoksalnej pozycji, w jakiej znajduje się 
badacz wobec codziennego życia badanych i wobec odmienności i egzotyki, 
chciałabym odwołać się do słów ojca terenowych badań etnograficznych – Claude’a 
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Levi-Straussa (1960), które zapisał w dziele „Smutek Tropików”, a które stanowiły 
relację z badań nad Indianami Munde w Brazylii w 1938 r.: 

 
Chciałem dojść do ostatecznego kresu dzikości (…). U kresu podniecającej 
podróży napotkałem moich dzikich. Niestety byli oni zanadto dzicy! Nie 
miałem środków na badania. Tylko na rodzaj wypadu. Byli tutaj gotowi 
pouczyć mnie o swoich zwyczajach i wierzeniach, a ja nie znałem ich 
języka. Mój błąd, mojego zawodu – myślałem, że ludzie nie zawsze są 
ludźmi. (…) Niech tylko ich odgadnę a stracę są dziwność. A wówczas 
mogłem równie dobrze pozostać u siebie w domu. a jeśli ją zachowają – nic 
z niej nie mam, bo nie jestem w stanie jej pojąć (s. 208 – 209). 
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  Słowniczek terminów brazylijskich 

 
Atabaque – bęben afrykański. 
 
Berimbau – jednostrunowy instrument, z umieszczoną na końcu wyciętą tykwą jako 
pudło rezonansowe. W strunę uderza się cienką trzcinką, zmieniając dźwięk poprzez 
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przystawianie i odsuwanie tykwy od brzucha i poprzez dotykanie do struny 
kamieniem. Używa się również grzechotki zwanej caxixi. Berimbau 
najprawdopodobniej wywodzi się z Afryki. Podobna jego odmiana występowała na 
Kubie, gdzie również żyli niewolnicy. Używano go do ceremonii religijno afro-
kubańskich. Inna jego nazwa to Belem Bautuyan, co znaczy „cierpliwie znoszący 
zniewagi”. 
 
Candomble – kult afro-brazylijski, obecny w Brazylii, polegający na rytualnych, 
opętańczych tańcach, w trakcie których tancerzy opętują bóstwa – orixas. Jest ich 
dwanaście, każde charakteryzuje się innymi cechami, na przykład xango jest 
walecznym bóstwem wojennym. Candomble opisał w swojej książce p.t. ”Samba  
z Bogami” Leszek Kolankiewicz (1995 Warszawa). 
 
Capoeira – brazylijska sztuka walki-tańca, obdarzona cechami performance, 
polegająca na dialogu ataków i uników, pełna elementów akrobatycznych. Oponenci 
próbują prześcignąć się w efektownych popisach, przewyższyć poziom gry 
przeciwnika, zdominować jego przestrzeń. Rywalizacji towarzyszy muzyka orkiestry – 
baterii oraz śpiew i klaskanie współuczestników. 
 
Capoeira Angola – tradycyjny, oryginalny styl capoeiry, Jej początkowa wersja, która 
obowiązywała od narodzin w epoce niewolnictwa. Rozwijała się najintensywniej  
w latach 1892 – 1934, kiedy to była oficjalnie wyjęta spod prawa. Jej cechy to: gra 
nisko, powoli, rozrywkowo i sprytnie; powiązanie z religią i mistycyzmem. Związana  
z kulturą Czarnych, praktykowana przez klasy społeczne marginalizowane.  
 
Capoeira w Polsce – pojawiła się w 1995 r. w Katowicach, wtedy powstała pierwsza 
grupa, następna w Warszawie w 1999 r. Początkowa liczba uczestników grupy 
warszawskiej wynosiła około 30 osób. W ciągu tych kilku lat nastąpił niebywały 
wzrost zainteresowania zjawiskiem. Dziś warszawska szkoła capoeiry „Beribazu” 
liczy około 200 osób. W całej Polsce istnieje 12 grup (prawie każda ma swoje filie w 
małych miasteczkach), wciąż przybywa nowych, wystarczy poszukać ich  
w Internecie. Szczycą się atmosferą harmonii i współpracy. 
 
Capoeira Regional – styl przemieniony, modernistyczny. Jego cechy to gra szybka, 
wykonywanie ruchów wysoko nad ziemią, agresywnie i bez sprytu. To capoeira 
zsekularyzowana, pozbawiona symboli. Ekspresja dominacji Białych. Praktykowana 
przez warstwy społeczne średnie i wyższe. Rozłam w capoeirze nastąpił w I połowie 
XX wieku. 
 
Capoeirista – zawodnik capoeiry. 
 
Corda – sznur nadawany adeptom w miarę podnoszenia kwalifikacji w grze.  
W capoeirze istnieje dwanaście Cordas, ostatnia oznacza stopień mistrza. 
Uroczystość nadanie pierwszej corda nazywa się Batizado i ma bardzo podniosły, 
ceremonialny charakter. Nadawanie następnych Cordas to graduacjo, przy stopniu 
contra – mestre – profesura. 
 
Ginga – podstawowy krok, kołyszący, płynny, wykonywany „na obwodzie trójkąta”.  
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Jogo – gra capoeira, w trakcie której capoeiristas wymieniają serię ataków, kopnięć  
i uników. 
 
Roda – okrąg stworzony z ludzi śpiewających i klaszczących, w środku, którego 
dwóch capoeiristas toczy grę. 
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