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C O M P O R T A M E N T O

Sarita Coelho

s homens são res-
ponsáveis por mais
de 50% dos atos de
violência no Brasil.
Para entender a li-

gação entre o gênero masculino
e a agressividade, um estudo do
Departamento de Biologia do Ins-
tituto Oswaldo Cruz investigou a
construção da masculinidade em
três grupos sociais do Rio de Ja-
neiro. Funkeiros, lutadores de jiu-
jítsu e dançarinos de charme re-
velaram a existência de dois
estilos masculinos diferentes. O
primeiro, considerado guerreiro,
privilegia a força física e a bruta-
lidade, o outro, chamado de pa-
cificador, utiliza o corpo como for-

ma de sedução. Os resultados,
publicados no livro Violência e
estilos de masculinidade, da Edi-
tora FGV, mostram que não se
pode generalizar quando o assun-
to é violência.

“Os homens são as maiores
vítimas e agentes da violência
não só no Brasil, mas em outros
países. Lidamos com isso de uma
forma muito natural, como se fos-
se normal do homem guerrear e
matar. Fiz um trabalho etnográfico
para identificar os vários estilos
de masculinidade entre os gru-
pos estudados”, explica a soció-
loga Fátima Regina Cecchetto,
que assina a pesquisa.

Segundo a pesquisadora, os
homens sentem a necessidade de
provar sua masculinidade. Como
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essa é uma construção social, ela
assume diferentes estilos de acor-
do com os contextos. Nos grupos
estudados, um ponto em comum
é que todos compartilhavam ex-
periências ligadas ao lazer e ao
esporte e, eventualmente, às re-
des subterrâneas da criminalidade.

O trabalho tomou como base
entrevistas realizadas com inte-
grantes desses grupos. As pergun-
tas incluíam questões sobre bri-
gas, masculinidade e a história de
vida dos participantes. Depoimen-
tos foram coletados entre homens
freqüentadores de bailes, boates
e academias. A idéia era buscar
semelhanças e diferenças nos
enfoques sobre a masculinidade.
Durante a pesquisa de campo,
Fátima literalmente se infiltrou
entre os grupos. Ela praticou jiu-
jítsu, freqüentou bailes funk e de
charme, fez amizades e ganhou a
confiança dos entrevistados.

Estilos guerreiros

O estudo com lutadores foi
feito em uma academia de jiu-
jítsu localizada na Zona Sul do
Rio de Janeiro, região onde o
poder aquisitivo é mais alto. Fá-
tima entrevistou professores e
construiu uma rede de conheci-
dos. Assim, reconheceu homens
que “por um bom motivo” po-
dem se envolver em uma briga.
É o que eles chamam de “com-
prar o barulho”, comprar a briga
do outro em caso de “covardia”.

Exemplos mais extremos de
brigões de rua são reconhecidos
nos chamados pitboys, lutadores
que agem em bando exibindo
brutalidade. Eles estariam pro-
movendo um afastamento da fi-
losofia da luta, baseada na cal-
ma e no autocontrole, e criando
um novo padrão: a valorização
da força bruta.

“A violência é evidenciada

na positivação da força física para
causar danos sérios ao oponen-
te. Sob condições específicas,
entre alguns lutadores de jiu-jítsu,
o descontrole pode transbordar
em forma de agressão manifesta
em expressões de homofobia,
violência com mulheres e até
homicídios”, diz Fátima. “Alguns
lutadores afirmaram nunca terem
conhecido um pitboy. Quando
muito, eles seriam os novatos,
desprovidos de autocontrole, si-
tuados nas hierarquias mais infe-
riores do esporte”.

Ela conta que nas academi-
as o corpo forte do lutador é uma
prova de masculinidade. Quan-
do eles se impõem pela força fí-
sica, ganham prestígio e obtém
vários bens, como status entre
outros homens e o interesse das
mulheres. Para eles, a presença
do sexo feminino naquele con-
texto é motivada pela fama, status
e dinheiro do lutador. Essa foi
uma das dificuldades da pesqui-
sadora no decorrer de seu traba-
lho de campo. Para muitos luta-
dores era difícil de acreditar que
aquela figura feminina estava lá
para uma pesquisa e não por
atração sexual.

Um fenômeno semelhante
ocorre entre os freqüentadores de
galeras funk na Zona Norte da ci-
dade. Nos bailes de corredor,
onde é feita uma separação entre
dois grupos que se enfrentam
mutuamente, a figura do “dispo-
sição” – aquele que tem disposi-
ção para a briga – é uma marca
emblemática da masculinidade.

“No funk, as regras de con-
duta nos embates são quase
inexistentes e o prazer de atacar
e causar danos sérios não é des-
prezível. A galera retém o orgu-
lho viril das disputas violentas.
As agressões sofridas nos bailes
deixam ferimentos e cicatrizes,

mas não desestimulam a ida ao
corredor”, descreve.

Segundo a pesquisadora,
aqueles que só apanham ou que
fogem dos confrontos por medo
ganham apelidos como “pilhas
fracas”, “buchas” ou “bundões”.
Nos grupos de lutadores e de
funkeiros, o corpo afirma a in-
corporação de valores masculi-
nos e guerreiros.

Um contraponto

O corpo também desempe-
nha um papel fundamental na
configuração da masculinidade
entre os dançarinos de charme,
ritmo musical mais lento quando
comparado à sonoridade do funk.
Esse grupo, comum na Zona Nor-
te do Rio, adota um estilo mas-
culino pacificador, no qual o cor-
po é visto como a afirmação da
etiqueta e valorização do negro
na sociedade.

“Eles não positivam a vio-
lência. Utilizam outra arma, como
a sedução do corpo charmoso e
suave para dançar. Talvez por-
que esse seja um espaço mais
heterogêneo em relação à idade
e classes sociais e também pelo
componente histórico desse bai-
le, ligado a espaços negros
politizados e democráticos”, diz.

Para ela, o fato de gale-
ras funk e lutadores de jiu-jítsu
exibirem um estilo de sociabili-
dade semelhante, apesar de es-
tarem inseridos em segmentos
sociais distintos, segundo renda
e escolaridade, mostra que é im-
possível fazer qualquer genera-
lização com base no sexo e na
classe social. “Nem todo freqüen-
tador de bailes funk participa de
confrontos. O mesmo ocorre en-
tre os brigões de boates, que nem
sempre são lutadores. É preciso
tomar cuidado para não estigma-
tizar”, observa.




