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RESUMO 

 

 

A dissertação tem por objetivo analisar como acepções de gênero atravessam o 
sistema simbólico da capoeira visto que, embora tenha sido notado o crescimento 
do número de praticantes mulheres em altas graduações, nos últimos 10 anos, esse 
número ainda figura incipiente. O trabalho avalia as relações de gênero a partir da 
etnografia realizada em um grupo de capoeira na cidade de Campinas/SP, 
confrontada com informações da trajetória pessoal da pesquisadora, como 
praticante. O gênero foi observado como um marcador de diferença que, nos 
discursos sobre corporalidade, desencadeia a diferenciação. Porém, no nível da 
disputa por prestígio, que ocorre na roda, o elemento que opera como ordenador 
de status dos/as praticantes é a habilidade e, por conseguinte, a diferenciação pode 
ser deslocada da dimensão da identidade de gênero para a dimensão do sistema 
valorativo da capoeira. O deslocamento da diferenciação ocorre quando mulheres 
adentram ou pretendem adentrar a esfera da luta corporal, necessária para se 
alcançar uma posição de prestígio. Assim, o trabalho busca explorar tanto 
apreensões correntes sobre corpo e diferença sexual que subsidiam a diferenciação 
baseada no gênero, quanto possibilidades de desestabilizar essa diferenciação. 

 

Palavras-chaves: Capoeira. Relações de gênero. Mulheres. Diferença e 

Diferenciação. 
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ABSTRACT 

 

 

The dissertation aims to analyze how gender meanings cross the symbolic system 
of capoeira since, although it was noticed an increase in the number of practicing 
women in high ranks in the last 10 years, this number is still incipient. The paper 
assesses gender relations from the ethnography of a group of capoeira in the city 
of Campinas/SP, confronted with information from the researcher's personal 
background, as a practitioner. The gender was seen as a marker of difference that, 
in discourses on corporeality, triggers the differentiation. However, in the level of 
competition for prestige, which occurs in the wheel, the element that operates as 
the ordering of the practitioners status is the ability and, therefore, the 
differentiation can be moved from the dimension of gender identity to the 
dimension of the value system of capoeira. The displacement of differentiation 
occurs when women step into or intend to enter the realm of wrestling, necessary 
to achieve a prestigious position. Thus, the paper seeks to explore 
both current concerns about body and sexual difference that subsidize the 
differentiation based on gender, as possibilities of destabilizing this distinction. 
 
 
Key Words: Capoeira. Gender Relationships. Women. Difference and 
Differentiation 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A capoeira vem sendo objeto de pesquisa nas mais diversas áreas de 

conhecimento. Em um levantamento bibliográfico, junto à Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações o (BDTD), foram encontrados 38 trabalhos sobre capoeira, destes apenas quatro 

em Ciências Sociais, e os demais nas seguintes áreas: História, Educação, Educação Física, 

Teologia, Artes, Artes Cênicas, Dança e Psicologia. Nenhum destes trabalhos inseria-se no 

campo dos estudos de gênero. 

Dos trabalhos em Ciências Sociais temos a tese A capoeira e os mestres de Ilnete 

Paiva, abordando o papel do mestre nos processos de reinvenção da tradição na cultura popular; a 

dissertação Corpo e gestualidade: o jogo da capoeira e os jogos do conhecimento de João Carlos 

Dias, tematizando a gestualidade enquanto inscrição da cultura; a tese A Reafricanização da 

Capoeira em Aracaju: identidades em jogo de Álvaro Machado Andrade Junior, sobre 

identidade; e a tese Da inversão à re-inversão do olhar: ritual e performance na capoeira angola 

de Rosa Simões, acerca da ritualística da capoeira angola. 

Na produção já consagrada em Ciências Sociais temos Capoeira Angola: Ensaio 

Sócio-Etnográfico, de Waldeloir Rego (1968), considerado referência para pesquisadores da 

temática. Podemos destacar também o livro, de Letícia Reis (1997), O mundo de pernas para o 

ar: a capoeira no Brasil, no qual a capoeira é tomada como uma metáfora das relações sociais e 

raciais no Brasil. Também, Simone Vassalo (2003) com o artigo “Capoeiras e Intelectuais: a 

construção coletiva da capoeira autêntica”, no qual expõe o processo em que a capoeira foi 

tomada por intelectuais a partir do viés culturalista. 

Como vemos, as publicações sobre capoeira na área de Ciências Sociais no Brasil 

não são muitas. Ademais, parece não existir, nesta área, uma produção que aproxime relações de 

gênero e capoeira. Desse modo, meu trabalho, cujo objetivo é o de realizar uma análise das 

relações de gênero na capoeira, situa-se em um campo bastante explorado pelas Ciências Sociais 

– o das relações de gênero, porém pouco desenvolvido na produção bibliográfica nacional sobre 
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capoeira. A pesquisa desenvolvida foi uma etnografia em grupo1 de capoeira na cidade de 

Campinas/ SP, que será doravante denominado grupo Amarelo. 

Na produção historiográfica consultada (PIRIS, 2001,2004; SOARES, 1993, 

2002), apenas o autor Pires (2001, 2004) atenta para a possibilidade das mulheres praticarem a 

capoeira, e o faz atribuindo-lhes um status de minoria neste microcosmo, porém, explora poucos 

desdobramentos do fenômeno. 

Para abordar essa participação, no período de 1890-1937, o autor cita dois casos, 

argumentando serem os mais relevantes dentre os casos isolados de participação feminina, em 

uma alusão a uma análise quantitativa sem, contudo, apresentar dados estatísticos. No entanto, 

analisando o índice dos autos policiais (fonte da pesquisa) citados no livro, encontram-se nomes 

de algumas mulheres não citadas pelo autor ao longo da obra, o que revela a possibilidade de a 

participação feminina ser mais efetiva, qualitativamente, do que sua análise sugere. O livro 

também contém uma foto2 referente ao período abordado, de duas jovens realizando a “benção”3.  

A partir deste exemplo, há de se questionar até que ponto as mulheres não 

aparecem nas pesquisas sobre capoeira, porque não participavam deste universo ou porque os 

pesquisadores não as tematizam. O fato de a participação feminina ser numericamente inferior do 

que a masculina não implica uma irrelevância sociológica. Pelo contrário, é bastante significativa 

visto que posiciona masculinidade e feminilidade como construtos sociais relativamente 

instáveis. Ou seja, as aptidões e comportamentos relacionados ao sexo, na verdade são resultantes 

de prescrições sociais que não dão conta de se manterem fixas, estão sempre sujeitas a re-

significações. 

Segundo Corrêa (1995), as relações de gênero também são produzidas e 

reproduzidas a partir de um dado sistema cultural. Gênero é uma categoria analítica que trata da 

produção social dos sexos masculino e feminino. Tais categorias, feminino e masculino, não são 

naturais, ou seja, não são determinadas pela ordem orgânica, tampouco são culturalmente fixas. 

Feminina e masculino são definições semânticas de comportamentos que podem ser identificados 

tanto em homens quanto em mulheres, são categorias fluidas: 

                                                 
1 “Grupo” é uma autodenominação genérica para os coletivos de capoeiristas. 
2 Segundo o autor a foto encontra-se no arquivo pessoal de Jair Moura e pertencia a Mestre Bimba . 
3 Golpe contundente desferido com a sola do pé , aplicado, preferencialmente na região do plexo. 
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Pois ninguém aprende a ser feminina ou masculino: aprendemos o conjunto das 

ações (relacionais) de gênero e então as aplicamos conforme julgamos ser (ou 

aprendemos que é) adequado. O modo como cada sociedade estabelece as 

fronteiras que tentamos dissolver na análise – isto é, dissolver os pressupostos 

através dos quais construíamos essas fronteiras – torna-se, assim, o ponto central 

para compreendermos do que se trata, afinal, quando falamos de gênero. 

(CORRÊA, 1995, p.53) 

Nesse sentido, excluir as mulheres da história da capoeira talvez seja um ato mais 

relacionado às atuais concepções de masculinidades e feminilidades do que à escassez de fontes 

historiográficas.Veremos adiante que os estudos acadêmicos desempenharam, e ainda 

desempenham, um importante papel na constituição de uma memória coletiva4 da capoeira 

(VASSALLO, 2004), mas há uma invisibilidade das mulheres nessa produção5. 

Como praticante6 dei-me conta tanto da falta de informações disponíveis sobre a 

participação histórica das mulheres, quanto do tratamento diferenciado dispensado às praticantes 

– delas era exigido, em termos de rendimento, menos esforço físico por seus colegas e 

professores de treino. A inquietação provocada por esse tratamento diferenciado dispensado às 

mulheres motivar-me-ia, posteriormente a elaborar meu problema de pesquisa para iniciação 

científica7: analisar as relações assimétricas de gênero em grupos da cidade de Campinas/ SP8. 

Naquele momento, meu objetivo era o de compreender os mecanismos de exclusão que 

impediam as mulheres de chegarem às mais altas graduações9.  

                                                 
4 Processo semelhante ocorreu com o candomblé na Bahia. Cf. Gonçalves (2000). O autor coloca que os congressos 
sobre candomblé, nas primeiras décadas do XX, reuniam intelectuais e adeptos, o que contribuiu para a legitimação 
da religião por um lado, mas também a pautou por outro. 
5 Uma cantiga de capoeira, de domínio público, versa sobre uma mulher capoeira: “Dona Maria do Cambotá, ela 
chega na venda ela manda botá, Dona Maria do Cambotá, ela chega na venda e começa ginga”. Conta-se, também, 
sobre Maria Doze Homens, que teria derrubado 12 homens em uma briga. As cantigas e narrativas se relacionam à 
memória coletiva da capoeira, e são ensinadas por mestres/as aos/às alunos/as. Contudo, não há nenhum estudo que 
tenha se dedicado a essas ‘personagens’. 
6 Pratiquei capoeira de 1996 a 2010. Ministrei aulas de capoeira através do Projeto Pades (Projetos de extensão da 
Unicamp em parceria com a Prefeitura de Campinas que visa atender crianças adolescentes de regiões ‘periféricas’ 
da cidade, por meio de atividades artísticas) e em uma escola de artes em Campinas. Auxiliando meu professor, 
Grande, ministrei aulas na Moradia dos estudantes da Unicamp e em outros espaços nos quais ele atuava. 
7 Pesquisa de Iniciação Científica, realizada no ano de 2007, orientada pela Profa. Dra. Helena Altmann e apoiada 
pelo PIBIC/ UNICAMP, intitulada “A participação das mulheres e as relações de gênero na capoeira”. 
8 Observei aulas de dois professores e de uma professora de capoeira a qual também entrevistei. Realizei entrevistas, 
semi - estruturadas e gravadas, com mais quatro praticantes mulheres e um mestre. 
9 Cada grupo apresenta um sistema diverso de denominação para as graduações que vão de iniciantes a mestres/as. 
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Percebi que embora a presença de mulheres na ‘capoeira moderna’10 tivesse 

aumentando quantitativamente11, essa participação era permeada por uma tensão entre os valores 

estruturantes da hierarquia da capoeira e as prescrições sociais de gênero. Diferentemente de 

outros esportes ou práticas corporais os treinos de capoeira são mistos, sem separação sistemática 

por sexo. Entretanto, observei que na prática havia o que, naquela pesquisa, denominei 

“mecanismos de exclusão gênero12” pois, os professores, ao direcionarem as mulheres a treinos 

mais ‘leves’ dificultavam-lhes galgar mais altas graduações.  Concluí que os discursos das 

diferenças de gênero, sobretudo aqueles relacionados à corporalidade, forneciam o substrato para 

acomodar gênero enquanto o principal marcador de diferença na capoeira. Partindo desses dados, 

pretendi, no mestrado, realizar uma investigação sobre como se relacionava o sistema simbólico 

da capoeira com as relações de gênero. Desse modo, essa  dissertação pode ser compreendida 

como um desdobramento da pesquisa de iniciação científica. 

Compreender o motivo pelo qual é imputado às mulheres um estatuto inferior na 

capoeira resulta em compreender as dinâmicas e os valores eleitos como relevantes, e ainda, 

como as acepções de gênero são redimensionadas neste universo. As questões colocadas por este 

trabalho são, primeiro, em que medida uma análise das relações de gênero contribui para se 

pensar a dinâmica hierárquica da capoeira? E, segundo, como uma análise das elaborações de 

gênero contribui para se pensar a respeito da dicotomia natureza-cultura? Em outras palavras, a 

pesquisa aborda a dicotomia natureza - cultura a partir da centralidade que desempenha nas 

elaborações de gênero, sobretudo na produção da diferença sexual que orienta grande parte das 

práticas corporais/esportivas, dentre elas a capoeira.  

As dinâmica hierárquicas, anunciadas nesta introdução, serão discutidas, no 

terceiro capítulo, a partir do modelo teórico de hierarquia em Louis Dumont (1985, 1992), no 

qual hierarquia é uma relação de valor contida em determinado aparato ideológico. Utilizei-o, 

pois, durante a pesquisa de campo percebi que, além do evidente sistema hierárquico de 

graduações (e de respeito ao superior), havia uma outra hierarquia no que se referia o estatuto de 

cada praticante. Esta última, apesar de não se encontrar declarada ou institucionalizada, é tão 

fundamental quanto a primeira, já que nela se disputam posições de prestígio. Assim, a disputa 

                                                 
10 Uso o termo ‘capoeira moderna’ para referir-me à forma assumida pela prática nos dias atuais.  
11 Desde que me tornei praticante (1996) até o ano de minha pesquisa de iniciação científica (2007), observei um 
crescimento do número de mulheres em altas graduações. 
12 Nesta dissertação analiso esses mecanismos como práticas de diferenciação de gênero. 
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ocorre na roda13, e para se adquirir prestígio é necessário ser mais hábil que os/as outros/as no 

jogo. Ou seja, é necessário ter habilidade para não cair e para derrubar ou atingir o/a outro/a 

jogador/a. Mas o imprescindível é estar disposto/a entrar na disputa. Do contrário é possível ficar 

apenas no jogo amistoso. Nesse sentido, os treinos diferenciados, muitas vezes dirigidos às 

mulheres, as deixam sem o capital simbólico necessário para adentrar essa disputa, o que pode ser 

confundido com uma ‘natureza’ feminina avessa às habilidades e agressividade necessárias nesse 

tipo de disputa. 

Se na primeira pesquisa eu havia dado ênfase à desigualdade, achei pertinente, 

agora, analisar com mais cautela, os casos, mesmo que não abundantes, de mulheres que se 

destacam na capoeira. Foi devido à análise desses casos que cheguei à hierarquia que denominei 

fluida, na qual o que está em questão é a disputa por prestígio via demonstração de habilidade. As 

mulheres que se destacam são justamente as que adentram a disputa por prestígio, e por vezes 

entram em confronto com praticantes do sexo masculino. Fazendo isso alcançam reconhecimento 

de seus pares. 

O conceito de performatividade de gênero de Butler (2003) é bastante profícuo, 

frente aos dados etnográficos, para pensarmos as normatividades de gênero como discursos 

fundamentados em uma coerência ilusória entre sexo e gênero. Em outras palavras, existem 

discursos que atrelam o corpo feminino a um determinado comportamento, como se houvesse 

uma natureza determinante. Porém, apesar desses discursos, algumas capoeiristas subvertem as 

expectativas de gênero ao entrarem em confronto físico com praticantes do sexo masculino. 

O principal valor que orienta a hierarquia simbólica da capoeira é a habilidade 

física e, de acordo com as acepções sociais, as mulheres são consideradas menos hábeis. Há, 

portanto, uma expectativa diferenciada para praticantes homens e mulheres. Porém, essa 

expectativa deve ser considerada não como nativa deste universo, mas como uma expectativa 

social, que envolve família, escola, mídia e discursos biomédicos nos esportes. Discutiremos isso 

no quarto capítulo: “Questões de gênero nas práticas corporais/ esportivas”. O capítulo, embora 

não aborde a capoeira foi resultante de uma necessidade de reflexão imposta pelos dados de 

                                                 
13 Roda é uma dinâmica da prática da capoeira na qual os/as praticantes, posicionam-se formando um círculo para 
jogar capoeira entre si. Um/a praticante, geralmente o /a mais experiente, ‘comanda’ a roda tocando berimbau. A 
intensidade do jogo é determinada pelo toque do berimbau. Enquanto dois estão jogando os/as demais observam 
batendo palmas e fazendo o coro da cantiga executada pelo “cantador”.  
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campo. O discurso sobre a igualdade entre homens e mulheres era patente e o primeiro a ser 

acionado, por meus/minhas interlocutores/as, frente a assuntos relacionados à participação 

feminina. Porém, veremos que a diferença de gênero é alocada no corpo via um discurso muito 

próximo ao discurso biomédico da diferença sexual adotado pelas práticas esportivas. O capítulo 

apresenta, por meio de uma revisão bibliográfica, a problemática de gênero nas práticas 

corporais/esportivas, logo, traz questões pertinentes para o escopo do trabalho na medida em que 

nos possibilita pensar sobre disjunções e recorrências nas relações de gênero nessas práticas. 

Também discute como a problemática pode ser melhor entendida realizado-se uma aproximação 

analítica entre a dicotomia natureza-cultura e o binômio masculino-feminino.  

As esferas do jogo e da dança são ocupadas por mulheres e homens, ao passo que 

a esfera da luta é predominantemente dos homens. A tensão ocorre quando mulheres adentram ou 

pretendem adentrar a esfera da luta corporal. E isso coloca em questão (e em perspectiva 

hierarquizante) a definição corrente (e descritiva) de capoeira como jogo- luta- dança, 

corroborada pela certidão de registro da roda da capoeira como patrimônio imaterial do Brasil, e 

encontrada no site do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional- IPHAN:  

 

A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo território brasileiro 

e em mais de 150 países, com variações regionais e locais criadas a partir de suas 

“modalidades” mais conhecidas: as chamadas “capoeira angola” e “capoeira 

regional”. O conhecimento produzido para a instrução do processo permitiu 

identificar os principais aspectos que constituem a capoeira como prática cultural 

desenvolvida no Brasil: o saber transmitido pelos mestres formados na tradição da 

capoeira e como tal reconhecidos por seus pares; e a roda onde a capoeira reúne 

todos os seus elementos e se realiza de modo pleno. A roda de capoeira é um 

elemento estruturante desta manifestação, espaço e tempo onde se expressam 

simultaneamente o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a 

brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana- notadamente banto-

recriados no Brasil. (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional- 

IPHAN, 2008) 

 

Esses três elementos, luta, dança e jogo, são apresentados, seja em definições 

oficiais, como esta do IPHAN, seja na literatura sobre o tema, sem a densidade que de fato têm . 
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Definir a capoeira como sendo luta, jogo e dança poderia supor que é inclusiva mas, ao observá-

la sob a perspectiva de gênero produz-se uma hierarquia conceitual entre esses elementos, uma 

vez que a esfera luta é considerada masculina. Nesse sentido, a perspectiva de gênero inflete na 

definição corrente de capoeira que mascara as relações de gênero imbricadas em sua estrutura 

hierárquica.   

O mote da diferenciação baseada no gênero, para os/as praticantes, em 

consonância com noções sociais de gênero que extrapolam o universo simbólico da capoeira, é a 

condição ‘naturalmente’ inferior, no que concerne às aptidões físicas, da mulher. Esta questão 

traz à tona a maneira pela qual as concepções de gênero estão imbricadas na dicotomia natureza-

cultura, cerne do pensamento euro-americano (STRATHERN, 2006). Nesse sentido, o interesse 

pelo tema se justifica pelo fato de que, como observou Latour, a antropologia deve ser capaz de:  

 

(...)enfrentar não as crenças que não nos tocam diretamente - somos sempre 

bastante críticos frente a elas - mas sim os conhecimentos aos quais aderimos 

totalmente. É preciso torná-la capaz de estudar as ciências, ultrapassando os 

limites da sociologia do conhecimento e, sobretudo da epistemologia 

(LATOUR, 1994, p. 91).  

 

Cabe enfatizar que gênero não é o único marcador de diferença, porém, ao meu ver 

endossado pelos dados de pesquisa, é o principal marcador de diferença na capoeira. Um dos 

interesses de se investigar relações de gênero neste espaço, uma vez que se trata de um grupo 

com dinâmicas específicas, mas que também compartilha com os não praticantes um conjunto de 

apreensões sociais, é o de poder compreender processos de diferenciação e desigualdades que 

extrapolam o universo da capoeira. Isto por que certos referenciais de gênero mobilizados na 

capoeira também pertencem ao universo social no qual ela está inserida. 

O primeiro capítulo, “Delimitando o campo”, tem por objetivo apresentar o objeto 

de pesquisa. Inicio realizando uma breve revisão bibliográfica sobre a capoeira, para tanto me 

apoio em autores Pires (2001, 2004), Reis (1993, 1997, 2004), Rego (1968), Soares (1993, 2001) 

e Vassallo (2003) Delamont e Stephens (2008). Apresento também parte de minha trajetória 

como capoeirista e meus primeiros contatos com o feminismo a fim de discutir a ‘transição’ de 

praticante à feminista e pesquisadora. Com isso, situo o local de minha ‘fala’, o meu ponto de 
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objetivação. Ainda nesse primeiro capítulo apresento alguns dados sobre relações de gênero na 

capoeira.   

O segundo capítulo “Em um novo grupo” descreve a experiência etnográfica no 

grupo Amarelo. A ênfase, nesse capítulo, é sobre as relações de gênero. Os dados do campo 

suscitam uma análise norteada pelos conceitos de performatividade (BUTLER, 2003), de 

diferença e diferenciação (BRAH,2006). Veremos que apesar dos discursos sobre corporalidade 

que alocam as praticantes como menos hábeis temos mulheres que subvertem essa expectativa, 

deslocando a diferenciação que é substancializada no corpo feminino. O gênero deixa de ser 

determinante na obtenção de reconhecimento pelos pares. O reconhecimento é adquirido na 

disputa, na busca por prestígio na ‘hierarquia fluida’ que, como já anunciado, será descrita no 

terceiro capítulo: “Hierarquias e Segmentaridades”.  

O quarto capítulo “Questões de gênero nas práticas corporais/esportivas” traz 

questões levantadas por pesquisas sobre a participação das mulheres em práticas corporais e 

esportivas, pertinentes para o escopo do trabalho na medida em que nos possibilita pensar sobre 

disjunções e recorrências nas relações de gênero entre essas práticas e a capoeira.   

Alerto que com exceção dos nomes: Grande, Mestre Antonio e Mestre Gilvan14 

todos os nomes atribuídos aos/as interlocutores/as são fictícios.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Mestre Gilvan foi um dos precursores da capoeira na cidade de São Paulo Cf. Areias (1983) e Reis (1997). Mestre 
Antônio foi seu aluno antes de vir para Campinas. Ambos já são falecidos e meu conhecimento sobre eles, sobretudo 
sobre Mestre Antonio, se deu através de Grande, meu principal professor de capoeira que pertence a linhagem desses 
mestres. Nesse sentido optei por manter os nomes de Mestres Gilvan e Antonio por serem personagens importantes 
da história da capoeira , respectivamente, em São Paulo e Campinas, e de Grande (com a autorização dele) como 
forma de prestar uma homenagem a sua contribuição para a capoeira. 
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Capítulo 1. DELIMITANDO O CAMPO 

 

 

1.1 Breve revisão histórica da capoeira  

 

 

Foge do escopo desse trabalho apontar de maneira mais detalhada informações 

acerca da historiografia da capoeira. Entretanto, a bibliografia nos fornece subsídios para 

pensarmos os processos sociais que culminaram na ‘capoeira moderna’. Longe de ser, ou de ter 

sido, uma prática homogênea e, portanto, passível de uma única definição, seus domínios e 

significados tem se transformado ao longo dos tempos. Para o historiador Antônio Liberc Pires 

(2001), em seu estudo sobre a formação histórica da capoeira no Rio de Janeiro e Salvador, “a 

atual tradição da capoeira foi uma invenção que ocorreu no período de 1890-1950”.  

Segundo Pires (2001) as fontes disponíveis apontam para a aparição da capoeira 

no século XVIII, mas sua maior visibilidade social aconteceu no século XIX. Ela ocorreu em 

cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Belém do Pará, Maranhão, Pernambuco, 

Bahia e Rio de Janeiro, sendo nas duas últimas onde ocorreu com maior intensidade. Até a 

primeira metade do século XIX15, a prática da capoeira era predominantemente escrava16. De 

acordo com Soares (2002), o termo ‘jogar capoeira’ já aparecia nos registros policiais em 1810, 

fato que, segundo o autor, revelaria seu caráter lúdico. Porém, não podemos tomar tal afirmação 

uma vez que não sabemos se de fato jogo detinha o significado de lúdico. Se o fizéssemos 

cometeríamos um anacronismo pois, a relação entre jogo e lúdico se estabelece no contexto das 

sociedades industriais e não num contexto ainda pré-capitalista se considerarmos o Brasil do 

XIX.  

Soares também coloca que a capoeira era um fenômeno urbano, mas raramente um 

recurso para a fuga: 

 

                                                 
15 Para informações detalhadas da prática da capoeira no período de 1808 – 1850 consultar Soares (2002). 
16 Soares (2002) coloca que entre os anos de 1810 e 1821, 77% dos presos por capoeira eram africanos, 10,6% 
crioulos e 11,7% de origem indeterminada. 
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Assim, a fuga definitiva talvez fosse uma opção de cativos pouco familiarizados 

ou pouco enraizados dentro do ambiente citadino. Os capoeiras, por esta 

hipótese, demonstravam o tempo todo estar imersos neste mundo estreito e 

perigoso e exibiam desenvoltura ao deslocar-se pela cidade, recorrendo muito 

pouco à fuga. Podemos dizer que, possivelmente, ficar na cidade era uma opção 

de poder (política), que os escravos capoeiras escolhiam voluntariamente. 

(SOARES, 2002 ,p.80) 

 

A capoeira, à época considerada uma prática que incitava a desordem, foi 

reprimida durante o reinado de Dom João VI17 e incluída no Código Penal de 1890 com o 

advento da República. Apesar da condenação legal a capoeira permeava espaços sociais que iam 

do lúdico, passando pelas maltas até às instituições militares. Vassallo (2004) coloca sobre como 

a capoeira estava imiscuída ao ‘tecido social’: 

 

Deste modo, várias redes de relações foram tecidas entre capoeiras e políticos, de 

ambos os partidos existentes (liberal e conservador), sobretudo na segunda 

metade do século XIX, no período que precedeu a Proclamação da República 

(Soares, 1994 e 2001). Durante as manifestações públicas ou em períodos de 

eleição, os praticantes da luta afro-brasileira utilizavam-se de sua força física para 

inibir a participação de defensores do partido rival ao de seus protetores, em troca 

de benefícios. Tratava-se da capangagem eleitoral, muito comum nesse e em 

outros tantos conturbados períodos de nossa história. A presença de capoeiras em 

instituições encarregadas da manutenção da ordem pública e do controle do 

território, como a Guarda Real, a Guarda Nacional e a Guarda Negra Redentora, 

também foi significativa (Soares, 1994). Estes dados nos revelam as inúmeras 

articulações estabelecidas entre os capoeiras e vários setores da sociedade 

brasileira, inclusive os representantes do poder. Demonstram, também, a grande 

visibilidade desses lutadores na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX.  

 

                                                 
17 Cf. Soares (2002),  o autor coloca que em 1809 é fundado o Corpo Militar da Guarda Real de Polícia, cujo um dos 
objetivos era o de desenvolver praticas repressivas mais sofisticadas. A corte temia uma rebelião escrava, devido ao 
aumento da população negra. 
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A partir de 1850, ela passa a fazer parte do convívio entre libertos e livres, destes, 

principalmente brasileiros e portugueses (SOARES, 1993; PIRES, 2001). Tanto no Rio de 

Janeiro como em Salvador a capoeira era freqüentada por membros da elite. Em Salvador, Pires 

(2001) nos mostra que apesar do estigma de prática de malandros a capoeira era fruída pela classe 

trabalhadora. Reis (2008) acrescenta que, segundo Manuel Querino e Antonio Vianna, de modo 

semelhante às maltas do Rio de Janeiro havia grupos que rivalizavam entre si em cuja formação 

estavam estudantes de direito e medicina. É importante destacar que o modelo de capoeira que 

prevaleceu, e na qual se encontra a gênese da ‘capoeira moderna’, é a capoeira baiana. No Rio de 

Janeiro, por exemplo, não havia a presença do berimbau, sendo esta uma característica da 

capoeira baiana. 

 

 

1.1.1. Maltas  

 

 

Pires (2001) coloca que, no Rio de Janeiro, o agrupamento em maltas, cujo termo 

é de uso policial e refere-se a agrupamentos de capoeira vinculados a um determinado território 

ou bairro que mantém entre si uma relação de disputa, surge na segunda metade do século XIX. 

Segundo o autor a capoeira, na primeira metade desse século, já estava estabelecida como uma 

cultura escrava, disseminada por diversas etnias. Embora, neste período, fosse uma prática 

predominantemente escrava, também há registros de trabalhadores livres presos por essa prática. 

Na segunda metade do século aumentam os registros sobre capoeira18, incluindo 

literatura, jornais, anais da câmara dos deputados e registros policiais. Neste período as maltas 

estavam organizadas em dois grandes coletivos, denominados nações: Nagoa e Guaiamu, que por 

sua vez eram constituídas por vários outros coletivos menores associados a um território 

(freguesia) da cidade. 

Segundo Abreu19 apud Pires (2001, p.22), escritor e praticante desse período, nota-

se a associação dos capoeiras ao militarismo, pois, apresentavam-se frente as bandas dos 

                                                 
18 Pires (2001, p.25) coloca que em 1881 60% dos presos por capoeira eram livres enquanto que 40% eram escravos. 
19 ABREU, Plácido. Os Capoeiras. Rio de Janeiro. Tipografia da escola Serafin José Alves, sd 
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batalhões militares de cada região, executando saltos e exercícios de agilidade. Ele descreve o 

treinamento dos Guaiamuns: 

 

 Os ensaios faziam-se regularmente nos domingos de manhã e constavam de 

exercícios de cabeça, pé e golpe de navalha e faca. Os capoeiras de mais fama 

serviam de instrutores àqueles que começavam. A princípio os golpes eram 

ensaiados com armas de madeira e por fim serviam-se de próprios ferros, 

acontecendo muitas vezes de ficar ensanguentado o lugar dos exercícios. Os 

Nagoas faziam os mesmos ensaios, com a diferença que o lugar escolhido por 

eles era a praia do Russel, para os partidos de São Joãos e Lapa, e o Morro do 

Pinto para o de Santana. (ABREU apud PIRES, 2001: 22) 

 

Pires (2001) crê que a repetição dos movimentos e o treinamento de caráter militar 

são aspectos que proporcionaram a reprodução da cultura da capoeira no Rio de Janeiro. E 

acrescenta que tais características militares mantêm-se até os dias atuais, em competições 

esportivas ou de outra natureza. Veremos, no decorrer do texto que de fato, tal característica de 

treinamento - repetição de movimentos- ocorre também nos grupos por mim observados. 

Contudo, creio que a semelhança, para além do caráter militar, reside na própria lógica da disputa 

por prestígio presente na capoeira que será abordada no terceiro capítulo.  

O envolvimento das maltas com os partidos políticos e a participação de capoeiras 

na guerra do Paraguai resultaram em uma dificuldade de repressão à capoeira, dado os laços 

estabelecidos entre esta, o exército e a polícia. Após as eleições de 1873, é criada a Guarda 

Negra, que teve importante papel no combate aos republicanos. Porém com o advento da 

república a repressão à capoeira acontece de maneira intensa. 

Pires (2001) observa que na Bahia não há registros de presos por capoeira, fato 

que atestaria não haver uma repressão tão sistematizada quanto houve no Rio de Janeiro. O 

historiador busca, na descrição contida nos registros de presos por desordem, elementos que 

indicariam o pertencimento à ‘cultura da capoeira’, como por exemplo, ocorrência de golpes 

característicos como cabeçada e o uso de navalha. Através da descrição de Manoel Quirino, 

apresentada por Pires (2001), vemos o acontecimento de disputas entre ‘grupos’ também em 

Salvador: 
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 O domingo de Ramos fora sempre o dia escolhido para as escaramuças dos 

capoeiras. O bairro mais forte fora o da Sé; o campo de luta era o terreiro de 

Jesus. Esse bairro nunca fora atacado de surpresa, porque os seus dirigentes, 

sempre prevenidos, fechavam as embocaduras, por meio de combatentes, e um 

tulheiro de pedras e garrafas quebradas, em forma de trincheiras, guarnecia os 

principais pontos de ataque, como fossem: ladeira de São Francisco, São Miguel e 

Portas do Carmo, na embocadura do Terreiro. Levava cada bairro uma bandeira 

nacional e ao avistarem-se davam vivas à sua parcialidade. Terminada a luta, o 

vencedor conduzia a bandeira do vencido (QUERINO, 1998, p.195 apud PIRES, 

2001, p.28). 

 

Em sua tese, Pires (2001) após constatar que a maioria dos presos, enquadrados no 

art 402 do Código Penal20, tinha uma ocupação produtiva, conclui que, no período da Republica 

Velha, a capoeira era constitutiva de uma cultura da classe trabalhadora. Os motivos de prisão 

que o autor expõe envolvem desentendimentos entre vizinhos e entre desafetos em geral, 

capangagem eleitoral e embates entre maltas. As maltas persistem até a segunda década do século 

XX. Ao que tudo indica, a disputa era o que caracterizava a existência das maltas, não era uma 

contenda por territórios ou por bens materiais, mas uma disputa por prestígio. Ser de uma malta 

implicava ser ‘inimigo’ de outra. 

No Rio de Janeiro a capoeira estava integrada ao tecido social, não de maneira 

harmônica, mas coadunando à sua própria dinâmica do conflito (entre maltas) os conflitos sociais 

da cidade, seja nos locais de trabalho e vivência dos estratos mais baixos, seja na política oficial, 

por meio de alianças com os partidos políticos. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Consta do Código Penal de 1890 no Art. 402: “Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza 
corporal conhecida pela denominação Capoeiragem: andar em carreiras, com armas ou instrumentos capazes de 
produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de 
algum mal; 
Pena -- de prisão celular por dois a seis meses.” 
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1.1.2. Esportificação 

 

 

Concomitantemente à repressão ocorreram algumas intervenções para tornar a 

capoeira luta marcial nacional. De 1907, temos o Guia da Capoeira ou Ginástica Brasileira 

oferecido por O.D. C. à distinta juventude, assinado pelo pseudônimo O.D.C., que segundo Pires 

(2001), acredita-se ser de autoria do deputado Coelho Neto, um dos grandes defensores dessa 

idéia. Membros das forças armadas21 e outros setores da sociedade22 também declaravam apoio 

para tornar a capoeira um esporte nacional, argumentando que em outros países práticas antes 

criminalizadas haviam se tornado esportes nacionais, como por exemplo, o boxe na Inglaterra. 

Annibal Burlamaqui, o Zuma, é considerado por Pires (2001), o primeiro capoeira 

desportista. Desde os dez anos de idade praticou diversas lutas e outros esportes. Tomada, por 

ele, como superior a outras lutas, Zuma elaborou, e publicou em 192823, um método de 

treinamento e competição para a prática da capoeira. Com exceção do golpe “espada”, todos os 

outros eram provenientes das maltas de capoeira. Zuma atribuía à capoeira o caráter de “sport 

nacional”: 

 No Brasil, já se praticam, pode-se dizer todos os sports: temos campeonato de 

remo, de natação, foot-ball, basket-ball, box, luta romana, tênis, atletismo em 

geral, etc. Actualmente até o polo e o golfe já são disputados em nossa terra. No 

entanto é de lamentar que até hoje nada se tenha em prol do sport nacional. 

Cogita-se de uma arte nacional, brasileira, da música brasileira. Até mesmo da 

política brasileira. (BURLAMAQUI, 1928, p.2 apud PIRES, 2001, p.98) 

Na década de 30, as lutas estavam em voga na cidade do Rio de Janeiro e as 

diversas modalidades lançavam desafios, em jornais, para provarem suas supremacias nos 

ringues. Sinhozinho era capoeira e ministrava algumas dessas modalidades, desde 1924, em 

clubes e para a polícia especial e municipal. Seus treinos incluíam boxe, luta livre e capoeira. 

Neste contexto ele destaca-se como treinador de capoeira com forte afinco nos eventos de ringue.  

                                                 
21 O tenente capitão Santos Porto e o 1º tenente Radler de Aquino traduziram o livro Educação Física Japonesa em 
cujo prefácio, de autoria de Santos, há a defesa da utilização da capoeira de forma desportiva. Ver  Hancock, 1905. 
22 O artista Raul Pederneiras escreve artigo apontando a superioridade da capoeira em relação à outras lutas, tomando 
como exemplo a luta em que o capoeira estivador Cyríaco Francisco da Silva vence o lutador de Jui-jitsu Conde 
Koma em 1906. Nesta ocasião o lutador de jui-jitsu estava no Brasil para divulgar sua luta e fez um desafio aos 
lutadores locais. Cf. Pederneiras (1921). 
23  Gymnastica Nacional (capoeiragem) Methodizada e regrada. Rio de Janeiro: S/e, 1928. 
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Um aluno de Sinhozinho, Inezil Penna Marinho, oficial da Marinha, publica em 

1945, sua monografia24 sobre capoeira, vencedora do concurso de trabalhos sobre Educação 

Física, promovido pelo Ministério da Educação e Saúde, em 1944. Neste trabalho Inezil discorre 

sobre os aspectos históricos25 e de treinamento da capoeira, bem como sobre a necessidade de 

torná-la luta nacional. 

Apresentei estes dados para dimensionar o emaranhado de relações que se 

estabeleceram entre capoeiras, poder jurídico, partidos políticos, forças armadas, policiais, 

discursos nacionalistas, prática de lutas marciais e/ou desportivas. Veremos, mais adiante, que, 

posteriormente, a capoeira será tomada pelos intelectuais como símbolo étnico. Desse 

emaranhado de relações derivou aquilo que temos como ‘capoeira moderna’.  

Segundo Pires (2001), a ‘capoeira esporte’ seria uma invenção carioca, porém não 

teria perdurado após a chegada da capoeira baiana, na década de 50, caracterizada como lúdica. 

Creio que embora o modelo que se estabeleceu tenha sido o baiano, ao caracterizarmos uma 

capoeira como esporte e outra como lúdica, incorremos no erro de fazer uso dos discursos 

produzidos a posteriori ao invés de desvelá-los. 

O próprio modelo baiano se consolidou por meio de uma tensão dialógica entre 

uma capoeira dita ‘pura’ e outra dita ‘esportivizada’. Mestre Bimba desejava aumentar a 

eficácia marcial da capoeira, para tanto, introduziu na capoeira que praticava golpes de batuque 

e de outras lutas que sistematizados em seu método, de luta e de ensino, resultaram na Luta 

Regional Baiana, ou Capoeira Regional, como é mais conhecida. Bimba situava sua criação 

como uma luta benéfica para o físico e para mente. Já mestre Pastinha, concretizador da 

capoeira angola, embora também houvesse sistematizado e burocratizado a capoeira em seu 

método de ensino, atribuía a ela a característica de ser tradicional e africana (VASSALLO, 

2004).  

De acordo com Rego (1968), em 1937, Mestre Bimba consegue registro oficial 

para abrir a primeira academia de capoeira do Brasil chamada “Centro de Cultura Física e 

Capoeira Regional”, tirando-a da ilegalidade na qual se encontrava desde sua inclusão no Código 

Penal de 1890. Até então o aprendizado da capoeira dava-se de maneira espontânea entre mestre 

                                                 
24  Subsídios para o estudo da metodologia do treinamento da capoeiragem. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1945. 
25 Nota-se que a capoeira produz seus próprios intérpretes e narradores.  
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e discípulo em frente ao bar, quitanda ou em casa. Mestre Bimba sistematiza o ensino da capoeira 

através de um curso de seis fases denominado curso de capoeira regional.  

Em 1941, Mestre Pastinha funda sua academia, o Centro Esportivo de Capoeira 

Angola. Mestre Pastinha é consagrado protetor da capoeira angola reativamente à criação da 

capoeira regional. O autor coloca que a legalização da capoeira confere-lhe um status social 

superior que atrai as classes médias para sua prática e é neste contexto que se proliferam as 

escolas de capoeira na Bahia. 

Como qualquer ocorrência de ordem cultural, não pode ser considerada de maneira 

isolada em relação às mudanças históricas e sociais que a interpelam. Porém, também não 

podemos considerar seus atores passivos diante de tais acontecimentos. A idéia de “estrutura de 

conjuntura” de Sahlins (2007) nos fornece indícios para pensarmos esse tipo de dinâmica 

cultural. Segundo ele: 

A estrutura de conjuntura é uma maneira de pensar como as categorias culturais, 

diferentemente implementadas pelos diversos participantes de um ato histórico, 

são contextualmente reelaboradas no evento, na sociologia e na política de sua 

interação. Trata-se de um arcabouço para discutir a mediação referencial, pela 

prática social, dos valores estruturais. (SAHLINS, 2007, p.297) 

 

Desse modo, veremos que a gênese da ‘capoeira moderna’ está imersa em um 

contexto de mudanças político-econômicas (advento do Estado Novo) que acompanham e são 

acompanhadas por mudanças nas representações sociais coletivas. Veremos também que as 

duas linhagens fundacionais da ‘capoeira moderna’ mobilizam dois tipos de referenciais 

simbólicos diversos relacionados às transformações nas representações sociais coletivas.  

Essa nova capoeira, encetada pelos mestres Bimba e Patinha, se configura no 

período denominado Estado Novo, cujo projeto nacional consistia em ‘modernizar’ e 

industrializar o país. É nesse período também em que a miscigenação racial passa a ser pensada 

pelos intelectuais como característica positiva brasileira, e manifestações como o samba, a 

capoeira, o candomblé e o futebol passam a ser utilizadas na forja de uma identidade nacional.  

Desse modo, a capoeira é atualizada no evento, pois os dois mestres utilizam-se 

de referenciais de uma capoeira que experenciaram, ao mesmo tempo em que suas práticas são 

informadas por novos paradigmas sociais. Segundo Vassallo (2004, p.120): 
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Essas duas representações da capoeira, aparentemente opostas entre si, são o 

fruto de um mesmo contexto: o da modernização da sociedade brasileira, que 

busca, no mesmo movimento, a preservação dos "nichos" da cultura popular 

considerada mais "autêntica". Ambas revelam algumas estratégias de ascensão 

social e de obtenção de prestígio disponíveis aos capoeiras num momento 

histórico específico.  

 

Ambos os mestres reivindicavam para si o mérito de ter possibilitado que a 

capoeira fosse socialmente aceita e valorizada, uma vez que, segundo os mesmos, sua prática 

anteriormente estava vinculada a brigas de rua e a bandidagem. Simone Vassallo cita falas, 

respectivamente, de Pastinha e de Bimba que elucidam suas visões sobre seus feitos para a 

capoeira:  

 

hoje a capoeira mudou, eu a tirei da lama, do meio da rua, quando o importante 

mesmo era não roçar o corpo no chão que sujava tudo. Hoje ( ... ) a capoeira 

está nos salões, entrou na sociedade, subiu a escadaria. Tem tanta gente boa 

hoje jogando, e tem serventia ( ... ). Fui eu, Vicente Ferreira Pastinha, que 

consegui isso, com muita ajuda, mas fui eu. (O Estado de São Paulo, 16 de 

novembro de 1969, apud VASSALLO, 2004, p. 114) 

 

naquela época, quando se falava em capoeira, falava-se baixo. Os que 

aprendiam capoeira só pensavam em ser bandidos ( ... ).Um rapaz de 12, 15 

anos, até 20, quando aprendia a luta, naquele tempo, a tendência era para 

comprar um revólver ou uma faca. Então, quer dizer que isso não era esporte. E 

quem tirou a capoeira do Brasil da unha da polícia, eu acho que abaixo de Deus, 

fui eu. (O Popular, Goiânia, 1973, apud VASSALLO, 2004, p. 114) 

  

Interessante notar que, embora Pires (2001) tenha nos mostrado que a capoeira (a 

partir da segunda metade do século XIX) era uma cultura da classe trabalhadora, ambos mestres 

invocam a idéia de marginalidade da capoeira, no sentido de prática de bandidos, para 

enfatizarem seu próprio protagonismo no processo de descriminalização da mesma. 



 

 
 

24 

 

Ambos os mestres incorporam em suas capoeiras traços que podem ser associados 

às características de uma esportificação26, como por exemplo a sistematização do método de 

prática e ensino, a criação de academias de ensino e o uso de uniformes. Penso que adotar a 

posição de Pires (2001), a saber, a de polarizar a capoeira em esportificação no Rio de Janeiro e 

ludicidade na Bahia, não nos estimula perceber as relações rizomáticas (DELEUZE; 

GUATARRI, 2000) que estão em questão. 

Artur Emídio27, por exemplo, ficou famoso por vencer no ringue um lutador de 

luta-livre, em 1951, em São Paulo. Era  natural de Itabuna, onde apreendeu capoeira com seu 

mestre Paizinho, que, por sua vez teria a apreendido com um africano. Em Itabuna havia aberto 

uma academia onde ensinava capoeira e luta livre. Fez apresentações artísticas pelo Brasil e 

estabeleceu sua academia de capoeira no Rio de Janeiro onde ganhou notoriedade e continuou 

representando a capoeira nos ringues (PIRES, 2001).  

A ‘capoeira moderna’ segue o modelo baiano, em que há a presença do berimbau 

nas rodas e é centrada nas figuras dos mestres Bimba e Pastinha, e que redundou nos grupos tal 

qual se encontram. Se por um lado os grupos foram responsáveis pela expansão da capoeira 

moderna, por outro, tornaram-se sinônimo dela. Eles formataram novas possibilidades de atuação 

para a capoeira diante das demandas da sociedade de consumo.  

 

 

1.2. A capoeira pelo mundo 

 

 

É importante trazer alguns aspectos da expansão da capoeira pelo mundo, pois ela 

se insere no processo, já descrito, de atualização da capoeira. Ademais, o grupo Amarelo no qual 

realizei a etnografia é um dos grupos com maior inserção no exterior. O artigo “ Up on the roof: 

the embodieded habitus of diasporic capoeira”, aborda a expansão da capoeira para o exterior do 

Brasil. Delamont e Stephens (2008)  realizaram uma etnografia da capoeira na Inglaterra e 

                                                 
26 Esportificação é um termo utilizado por Elias (1992) e um conceito associado ao processo civilizatório.  
27 Athur Emídio foi mestre de Lamartine Pereira Costa, tenente da Marinha que em 1960 cria seu método, 
aproveitando o caráter marcial da capoeira. Elabora um curso para marinheiros, sua intenção era de transforma-la em 
esporte . 
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caracterizam a capoeira no exterior do Brasil como diasporic. Para tanto realizam uma 

comparação entre o hip hop que seria glocal, ou seja, toma configurações locais em diversas 

partes do mundo, e a capoeira que é diasporic, pois seus professores são brasileiros e remetem o 

ensino a uma genuinidade brasileira. 

 

So while hip hop, tango and capoeira are all globalized and all have glocal forms, 

capoeira and tango are also diasporic, while hip hop is not. Hip hop is a grass 

roots movement, whereas capoeira has a clear hierarchy, in which discipulos are 

apprenticed to a mestre who requires fidelity and loyalty. (DELAMONT  e 

STEPHENS, 2008, p. 61) 

 

Entretanto, existe uma diferença característica no ensino da capoeira no Brasil e na 

Inglaterra, nos grupos observados pelos autores. O ensino da capoeira na Inglaterra prioriza o 

aspecto estético do jogo em contraposição ao ensino no Brasil que, além da estética, também 

contemplaria o aspecto luta. As dimensões sociológicas da noção de luta parecem se perder em 

situação diaspórica, bem como o sentido e a densidade histórica pela qual a capoeira como 

sociabilidade popular se erigiu no Brasil. Hoje, parece-me que a memória e a mecânica 

corporalizada da capoeira podem ser perfeitamente observadas ainda no registro da luta.  

Os autores situam a capoeira em um processo de globalização, de deslocamento de 

pessoas e de culturas. Eu acrescentaria que a globalização da capoeira deve ser considerada como 

um processo imbricado no desenvolvimento de uma economia capitalista no Brasil e no mundo, 

visto que a ‘capoeira moderna’ surge num contexto de adequação da economia nacional (Estado 

Novo) às novas configurações da economia global.  

O processo de desenvolvimento da ‘capoeira moderna’ se dá menos de cinqüenta 

anos após a abolição da escravatura e proclamação da república no Brasil. O contexto é de 

transição de uma economia agrária escravocrata para uma república capitalista industrial. 

De acordo com Delamont e Stephens (2008) a expansão da capoeira pelo mundo 

pode ser compreendida como forma de globalização e o seu uso por companhias multinacionais 

em vídeo games reforçaria essa tese. Como exemplo, temos o jogo de lutas Tekken 328, de 1998, 

cujo um de seus personagens é Eddy Gordo, um capoeirista. A versão Tekken 4, de 2002, conta 
                                                 
28 O jogo Tekken é de produção e propriedade da empresa Nanco. O primeiro da série, hoje com seis jogos, foi 
lançado no ano de 1994. 
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também com uma capoeirista, a personagem Christie Monteiro. Outro jogo de vídeo game é o 

Martial Arts: Capoeira29, no qual, segundo o site UOL Jogos: 

 

O jogador deve treinar seu capoeirista em características como resistência 

velocidade e força dos braços e pernas. Quando se achar preparado, é hora de 

arriscar-se em lutas de rua clandestinas para ganhar dinheiro. Com a grana, é 

possível comprar novas sessões de treinamento e, dessa forma, aperfeiçoar-se. 

São 12 lutadores diferentes e cada um conta com dez habilidades de luta. Os 

combates são ambientados em cidades famosas ao redor do planeta. O game 

permite fazer apostas nas rodadas de capoeira para aumentar os rendimentos. 

(UOL, 2010) 

 
Diferentemente dos anteriores, o jogo Capoeira Legends Path to Freedom30 foi 

idealizado e produzido no Brasil. Um dado interessante é que ele se diferencia dos demais no 

próprio objetivo do jogo. Enquanto que nos dois primeiros o objetivo é ser o melhor lutador/a 

vencendo as lutas, neste o objetivo é proteger o mocambo e libertar os negros cativos do domínio 

Imperial. O criador do projeto, André Cariús, em entrevista ao site UOL, argumenta: 

 

Percebi que todos os países construíam produtos com foco na sua cultura, e que o 

Brasil precisava disso também, e nós descobrimos na capoeira um elemento rico o 

suficiente para nós construirmos também o nosso universo, levarmos esse universo 

para o mundo (UOL, 2010) 

  

Nota-se, nos elementos do jogo e na fala de André, traços de um discurso 

recorrentemente mobilizado nas falas dos agentes da capoeira, a saber, o de capoeira como luta 

de libertação e como cultura nacional. 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Fabricado por Twelve Interactive e lançado em 2008. 
30 Fabricado pela Dansoft Entertenement e lançado em 2009. 
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Figura 1 - Eddy Gordo, personagem do jogo Tekken. 

Fonte: TOP 15, 2010. 

 

 

 

 

  

Figura 2 – Christie Monteiro, personagem do jogo Tekken 4. 

Fonte: TOP 15, 2010. 

http://2.bp.blogspot.com/_ZqEbotN0FgQ/SfZ09i4_IlI/AAAAAAAABrU/6jptsfA5Wh4/s1600-h/Tekken+%E2%80%93+Eddy+Gordo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ZqEbotN0FgQ/SfZ1l474uDI/AAAAAAAABrk/zl5sBGn858k/s1600-h/Tekken+-+Christie+Monteiro.jpg
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Figura 3-  Imagem do jogo Martial Arts: Capoeira. 

Fonte: UOL, 2010. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Imagem do jogo Capoeira Legends Path to Freedom. 

Fonte: UOL, 2010. 

 

 



 

 
 

29 

 

A ‘capoeira moderna’ deve ser compreendida como uma prática corporal que se 

configurou no Estado Novo num processo de adequação da economia nacional em relação à 

economia mundial capitalista. Sua gênese é historicamente datada, e se dá com a criação da 

academia e sistema de ensino de Mestre Bimba. Essa sua nova configuração é reflexo e efeito das 

novas demandas sociais características de uma sociedade em processo de industrialização. A 

capoeira passa a ser fruída e consumida como lazer, esporte, arte marcial, símbolo da cultura 

nacional e de resistência do povo negro escravizado. 

Desde então, ocorre uma ‘profissionalização’ da capoeira31, os/as mestres/as 

passam a ter a capoeira como trabalho e os grupos têm que se organizar e se expandir para 

prosperar. Nesse processo, as mídias e as novas tecnologias como a internet e os video games 

também cumprem o papel de divulgar a capoeira pelo mundo.   

 

 

1.3. Etnografia como relação, um percurso dentro da capoeira  

 

 

Pratiquei capoeira por 12 anos e, durante este tempo, desenvolvi trabalhos como 

arte-educadora e monitora de capoeira. Penso ser necessário, neste tópico, expor parte do meu 

percurso na capoeira, pois no momento da análise dos dados obtidos em campo, dei-me conta da 

necessidade de certas metáforas e analogias na composição do texto. Isto é, algumas impressões 

sobre o campo surgiram em decorrência de um acúmulo prévio de informações que obtive como 

capoeirista. Desse modo, tomando a etnografia como uma relação (WAGNER, 1981), no meu 

caso, ela esteve condicionada às experiências anteriores na capoeira, que me permitiram 

estabelecer metáforas entre grupos diversos, e perceber uma dialogicidade entre eles. Este tópico 

sobre meu percurso na capoeira tem por objetivo contextualizar essa relação e apresentar a/o 

leitor/a os fatos, as personagens, os acontecimentos e as emoções que, de algum modo, 

conduziram-me ao problema de pesquisa.   

                                                 
31 Segundo Areias (1983), a partir de 1960, em São Paulo,  muitos capoeiristas baianos nos encontros (festas, feiras, 
praças etc.) entre imigrantes nordestinos, armavam uma roda de capoeira. Frente à demanda, sobretudo  de 
estudantes e artistas, pela capoeira, viram a possibilidade de estabelecer academias/grupos. Almir Areias, como 
mestre de capoeira, vivenciou e descreve esse período de ‘profissionalização’.  
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Minha afinidade com as práticas corporais começa na infância. Até os 6 anos, não 

frequentava a escola e morava em um local isolado, sem vizinhança. Lembro-me que nessa idade 

eu demonstrava interesse por danças e bola. O gosto pelo futebol, adquiri por influência do meu 

tio, que morava conosco. Porém o incentivo maior foi para que eu cultivasse gosto pela dança, 

pois aos 4 anos minha mãe matriculou-me em aulas de balé, as quais frequentei até os onze anos 

de idade. Já com o futebol fui perdendo o contato depois que ingressei na pré-escola e já não 

convivia mais com meu tio. Durante todo o ensino fundamental apreciava aulas de Educação 

Física, principalmente quando havia jogos e campeonatos de handball, no qual era considerada, 

por muitos, como uma boa jogadora. O futebol não era tomado como conteúdo nas aulas de 

Educação Física para as meninas, apenas para os meninos. Fazíamos as aulas em separado, ou 

seja, meninos em uma quadra e meninas em outra.  

Aos 15 anos iniciei-me na capoeira no grupo que denominarei de Azul, natural de 

Campinas. Como algumas vezes me metia em brigas, resolvi aprender algum tipo de luta. Vale 

enfatizar que meu objetivo desde o início era a luta, o que certamente contribuiu para que eu não 

permanecesse ‘café-com-leite’, parafraseando um interlocutor32. Quando abriu uma academia 

próxima à minha casa comecei a treinar. Era uma academia simples, improvisada em uma 

residência, que contava com diversos tipos de atividades/modalidades, dentre elas a de capoeira.  

O responsável pelas aulas, o “aluno formado” Martelo33, estava iniciando 

‘carreira’ como professor de capoeira, ou seja, encontrava-se em uma fase de seu treinamento em 

que necessitava angariar alunos e criar seu espaço como professor34. Para isso, teria que 

estabelecer em algum local (neste caso uma academia, mas poderia ser uma sede de associação 

de bairro, um clube ou qualquer outro espaço que comportasse os treinos) uma extensão de seu 

grupo. Veremos que os grupos são formados por unidades mínimas semi-autônomas espalhadas 

por um território regional, nacional, ou internacional. O alcance territorial dependerá da dimensão 

desses grupos.  

                                                 
32 Através da comunidade virtual “Lugar de mulher é na capoeira” da rede social Orkurt, conversei- ‘virtualmente’- 
com um praticante de angola e estudante de Ciências Sociais que pesquisava a construção da masculinidade na 
capoeira. Dentre outras coisas, me perguntou se eu tocava berimbau. Ao responder que sim, ele se surpreendeu, 
alegando que no grupo em que praticava as mulheres eram ‘café-com-leite’.  
33 Todos os nomes de interlocutores citados neste trabalho, são nomes fantasia. 
34 Uso no texto o termo professor de maneira genérica para designar alguém que está apto a ensinar, pois como será 
colocado posteriormente, as nomenclaturas de graduação e os critérios para definir a aptidão para ministrar aulas, 
variam de grupo para grupo de capoeira. 
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Não éramos em muitos/as alunos/as. Em alguns meses os treinos chegavam a 

contar com até 12 alunos/as, e em outros permanecia apenas eu e Marcos (outro aluno). Na 

maioria das vezes realizava as movimentações35 com Marcos, pois estávamos no mesmo nível de 

treinamento e tempo de capoeira. Na roda, chegávamos até um nível de contato parcial, aplicando 

e recebendo, martelos, tesouras e bandas36, por exemplo. Entretanto, nos exercícios de flexão de 

braço, Martelo dizia que as meninas poderiam fazer um menor número de repetições ou com os 

joelhos apoiados no chão. No restante dos exercícios não havia uma exigência diferenciada, por 

gênero, explicitada nessas técnicas corporais de adestramento. Eram notadas, inclusive, algumas 

dinâmicas bastante brutas em que todos/as participavam. Uma delas, consistia em, após os 

exercícios de abdominais, um/a aluno/a levar um soco na barriga de todos/as os/as outros/as. 

Outras  vezes Martelo batia com um  bastão em nossos abdomens.  

  Entretanto, durante a roda, Martelo não incentivava as meninas a um jogo mais 

agressivo, de contato, a menos que a menina demonstrasse interesse em investir nesta empreitada. 

Esse incentivo, que todos os meninos recebiam, ocorria verbalmente, com frases de estímulo 

como “Isso, vai pra cima!”, “Não deixa ele entrar não!”, “Boa!!”, ou com instruções técnicas, 

dizendo qual melhor golpe, defesa ou contra-golpe para aquela determinada situação de jogo. 

Outra possibilidade, ainda, era a de jogar com o aluno de maneira mais “dura”, eventualmente 

acertando alguns golpes, a fim de ensiná-lo esse aspecto do jogo.  Ao mesmo tempo, Martelo não 

acertava os golpes de maneira efetiva, e nem incentiva os alunos a o fazerem, contra uma aluna. 

Porém, quando se tratava de um aluno, o jogo era visivelmente mais agressivo.  

Creio que por demonstrar combatividade, meu treinamento era mais ‘duro’, 

Martelo me golpeava tanto quanto aos meninos. Percebe-se que há um critério de gênero, adotado 

por Martelo, no tipo de instrumentalização para a prática da capoeira. Desse modo os alunos 

tinham mais oportunidades de desenvolverem o aspecto luta na capoeira, enquanto que apenas as 

meninas com iniciativa própria o faziam. Embora nesse período eu ainda fosse pouco experiente, 

                                                 
35 Durante as aulas, realizam-se repetições de movimentos, individualmente e em dupla, a fim de se treinar golpes, 
esquivas e contragolpes.  
36 Martelo: chute que tem por objetivo acertar o oponente com o peito do pé. 
  Tesoura: golpe em que tem por objetivo travar as pernas do oponente entre as suas, como uma tesoura, e através do 
movimento de rotação do seu quadril  derrubá-lo. 
  Banda: golpe desequilibrante no qual a perna e o corpo são utilizados como ‘alavanca’ para derrubar a outra 
pessoas. 
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sempre trocava golpes com os meninos, na roda, e Martelo me incitava a um jogo mais 

combativo. 

Participei, no ano de 1998, de um encontro de mulheres capoeiristas. Nele estavam 

presentes capoeiristas de Campinas e outras cidades do interior de São Paulo em que o grupo 

atuava. Havia, também, algumas capoeiristas convidadas, de outros grupos, dentre elas uma 

professora e uma contra-mestra37. Foi a primeira vez que tive contato com mulheres de altas 

graduações na capoeira, sem dúvida, uma experiência marcante. 

A demonstração da contra-mestra causou-me admiração, pois, até então, não havia 

tomado conhecimento da existência de uma mulher em tal posição hierárquica. Neste aspecto 

minha experiência pessoal, assemelhava-se à experiência de capoeiristas que tive a oportunidade 

de entrevistar durante a pesquisa de Iniciação Científica, as quais relataram a falta de referências 

mulheres como um problema. A ausência de referências femininas como lutadoras tem uma 

implicação, se tomarmos a produção discursiva do gênero constituída, não apenas através do que 

é explicitado, mas também através daquilo que é sonegado.  Desse modo, tanto a falta de 

incentivo verbal por parte dos professores, quanto a falta de mulheres lutadoras (para serem 

tomadas de exemplo) parecem influenciar na auto percepção das praticantes como capazes de 

desenvolver força física, habilidade motora e agressividade. Veremos, no tópico seguinte, relatos 

relacionados a esta questão. 

Este encontro foi idealizado e organizado por mulheres capoeiristas, fato que 

remete à percepção (ver, abaixo, o folheto do encontro) de que certas questões interpelam apenas 

as mulheres. Porém, e não por acaso, na capa do folheto do evento os mestres do grupo aparecem 

como os coordenadores, e na contra-capa como organizador aparece um professor (com nome 

escrito em negrito), abaixo as alunas. Isso por que a hierarquia é um fator que organiza as 

relações neste meio, como será visto no terceiro capítulo.  

Este tipo de evento, em que só participam mulheres, acontece em muitos outros 

grupos de capoeira. Há a constatação, por parte dessas capoeiristas, de uma situação desfavorável 

às mulheres, pois necessitam de um espaço sem homens para fruírem plenamente a capoeira. No 

entanto, nos encontros em que presenciei, organizados por este ou por outros grupos, ou nos 

                                                 
37 Contra-mestre(a) é um termo utilizado, em alguns grupos, para definir o nível de graduação anterior ao de 
mestre(a). 
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materiais de divulgação de encontros semelhantes a que tive acesso, não há menção de uma 

abordagem feminista da questão38.  

 

 

 
 

 Figura 5 - Folheto da programação do III Encontro de mulheres Capoeiristas  

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

Um dos encontros de que participei, anos depois, foi organizado por Mestra 

Dandara (atualmente a única mestra na cidade), pertencente ao grupo Roxo. Nesta época ela 

ainda era professora, mas com um trabalho bastante consolidado na cidade de Campinas. Durante 

o evento, em suas falas, não havia uma reivindicação de igualdade. Pelo contrário, exaltava a 

diferença, dizendo que as mulheres tinham que provar que a capoeira poderia ser feminina. Ao 

não reivindicar igualdade ela não queria dizer que as condições não eram desiguais, mas que 

                                                 
38 O grupo Nzinga de Capoeira Angola, fundado por mestra Janja, encampa uma luta contra o sexismo e 
discriminação de gênero na capoeira. Ver site Grupo Nzinga de Capoeira Angola.  
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características inerentes às mulheres eram compreendidas como incompatíveis com a excelência 

na prática da capoeira. Haveria, portanto, uma diferença tão primordial (diferença de gênero) 

marcando as praticantes que, para que elas fossem reconhecidas, seria necessário ‘criar’ uma 

capoeira feminina.    

Permaneci no grupo Azul por três anos. Após esse período parei meu treinamento 

por incompatibilidade de horários, pois trabalhava e havia iniciado minha graduação em Ciências 

Sociais. Foi justamente nesse período que tive contato com o anarcofeminismo. Embora, 

posteriormente, a estrutura da universidade (biblioteca e acesso à internet) tivesse me facilitado o 

acesso à produção desses e sobre esses movimentos sociais, meu primeiro contato com suas 

propostas políticas ocorreu fora dela. 

 Em uma casa de cultura que freqüentava conheci duas garotas anarcopunks39.  

Delas recebi um zine40  que me despertou interesse para o ativismo, pois, através dele, tomei 

conhecimento de que outras pessoas também manifestavam descontentamento em relação às 

desigualdades entre homens e mulheres e organizavam-se para criticá-la. Até então, achava que 

anarquismo e feminismo eram brados que não mais ecoavam nos dias atuais. Conversando com 

elas tive meu primeiro contato com o feminismo em sua vertente denominada anarcofeminista41.   

Na medida em que eu conhecia mais sobre estas atuações políticas, incorporava 

mudanças no meu estilo de vida. Passei a entender a feminilidade como um problema pois, 

                                                 
39 O movimento anarcopunk, grosso modo, é uma vertente do movimento punk que se aproximou das idéias 
anarquistas.  Crass é a banda considerada seminal desse movimento. Criada na Inglaterra em 1977, a banda se 
opunha ao punk comercial de bandas como o Sex Pistols  e  The Clash, por exemplo. Promoviam o Do it yourself 
(Faça você mesmo), na produção de discos e filmes de forma independente, o feminismo, a liberação animal, o 
pacifismo, o anti racismo e o anarquismo, sobretudo, via ação direta.  Muitas outras bandas e coletivos urbanos 
seguiram seus passos em todo o mundo, conferindo ao anarcopunk o caráter de movimento social.  
As duas garotas eram anarcopunks que se reivindicavam anarcofeministas. 
40 Zine no Brasil é uma denominação genérica para qualquer publicação independente. Muito utilizado pelos 
movimentos sociais autônomos. O termo deriva de fanzine, uma abreviação de fanatic maganize (revista de fã) cuja 
origem encontra-se nos Estados Unidos. 
41 Tanto o  movimento feminista, quanto o anarquista, apresentam diversas variações. De modo genérico, o 
anarquismo se posiciona contra a representatividade nos sistemas de governo,  a hierarquia, a propriedade privada e 
propõe a auto gestão como forma de organização social. As anarquistas levam a questão da desigualdade entre 
homens e mulheres para o âmbito do movimento anarquista. Para informações sobre as reivindicações das operárias 
anarquistas, no Brasil no início do século XX, e as reivindicações feministas do mesmo período ver Rago (1996). 
Para informações sobre a atuação e reivindicação das anarquistas na Guerra Civil Espanhola (1936) ver Ackelseberg 
(1999). Importante salientar que no início do século XX (tanto no Brasil quanto na Espanha) não havia uma 
aproximação entre anarquismo e feminismo. Embora as anarquistas propalassem a crítica ao casamento e 
reivindicassem, entre outros, mais direitos às mulheres, não se consideravam feministas, pois encaravam o 
feminismo como reformismo burguês. O termo anarcofeminismo foi cunhado na ‘segunda onda’ do movimento 
feminista a partir da década de 60 do século XX, retomando o pensamento de anarquistas da primeira metade do 
século, como Emma Goldman. 
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condicionava as mulheres a certos comportamentos e expectativas que as deixavam em condições 

desvantajosas na maioria das esferas sociais. Com a certeza de que ser mulher era um construto 

social, bastaria, então, para solucionar o problema, rechaçar tudo o que fosse relacionado a um 

habitus feminino. Essa foi minha empreitada, não como uma tentativa de experimento, mas como 

o único desempenho de subjetividade possível para mim naquele momento. Entretanto, apesar de 

levar a cabo o projeto para uma nova subjetividade, o objetivo final, o de uma identidade para 

além do gênero, jamais fora alcançado. Neste primeiro momento, eu não estava ligada a nenhum 

grupo político em específico. Posteriormente, juntei-me ao Coletivo Feminista de Campinas42. 

Partindo dessa nova perspectiva- anarcofeminista-, reavaliei minha vivência na 

capoeira chegando à conclusão de que se tratava de um espaço misógino. Mesmo assim, queria 

voltar a treinar e estava em busca de um grupo o menos misógino possível. Todavia, não 

encontrei nenhum com este perfil. Escolhi um, então, pelo critério mais instrumental, de 

proximidade geográfica, ou seja, que estivesse próximo de meu local de estudos e trabalho. 

Minha experiência no grupo denominado Verde será descrita no terceiro capítulo, onde abordarei 

as hierarquias e linhagens. Por hora, quero destacar que minha trajetória pessoal antecipa uma 

questão que aparecerá no próximo tópico, a saber, a existência de uma expectativa diferenciada 

para praticantes homens e mulheres.  

                                                 
42 Coletivo feminista autônomo e autogestionário criado por alunas da Unicamp em 2003. Para maiores informações 
sobre o caráter do grupo e atividades ver  COLETIVO FEMINISTA CAMPINAS. 
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Figura 6 -  Zine anarcofeminista. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Outro ponto a ser destacado é o da influencia da perspectiva feminista tanto na 

delimitação do objeto de pesquisa quanto na minha formação como capoeirista. Passei a treinar 

com mais afinco buscando adquirir o conhecimento, e por consequência o gosto pela luta, a partir 

do momento em que percebi que esse saber era negado às meninas desde a infância. Às vezes o 

saber é explicitamente negado, outras vezes é dificultado pelas artimanhas simbólicas, ou seja, as 

classificações simbólicas fazem o trabalho de não entrever esse saber como possibilidade.   
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1.4.  Relações de gênero na capoeira 

 

 

Como fora colocado na introdução, não há uma bibliografia sobre relações de 

gênero na capoeira em Ciências Sociais, contudo o livro Futebol, Carnaval e Capoeira: entre as 

gingas do povo brasileiro de Heloísa Bruhns, apresenta um subcapítulo sobre a participação das 

mulheres na capoeira. A autora conclui que embora a participação feminina seja grande, a 

capoeira ainda é um espaço masculino do qual as mulheres se sentem permitidas a participar. 

Bruhns apresenta falas de praticantes homens e mulheres, obtidas em entrevistas, a respeito da 

participação feminina na capoeira. Podemos pontuar algumas questões que aparecem nessas 

falas: 

• Familiares de algumas das praticantes acham a capoeira masculina, 

violenta e, portanto, inadequada para elas.  

• As mulheres não participavam da capoeira antigamente, pois era um espaço 

machista. As aulas e academias de capoeira possibilitaram essa participação. 

• A participação feminina é uma conseqüência da conquista da mulher pelo 

seu espaço na sociedade.  

• As mulheres reclamam mais e desistem mais facilmente. 

• As características femininas enriquecem a capoeira, pois a tornam menos 

violenta.  

• Exige-se menos rendimento das mulheres. 

• Ainda não há muitas mestras, quando isso ocorrer as praticantes elas serão 

beneficiadas. 

 

As afirmações acima relatam impressões de alguns/mas praticantes sobre a 

participação das mulheres na capoeira. A autora problematiza o espaço ocupado pelas mulheres 

nessa prática, pois entende que nela há uma grande desigualdade de gênero. Algumas das 

questões suscitadas por estas falas podem ser confrontadas com dados já apresentados nesta 

dissertação. O primeiro ponto que gostaria de discutir é o da menor exigência de rendimento 

sobre as mulheres e o, suposto, fato delas tornarem o ambiente menos violento.  
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Mostrei, no tópico anterior, que as dimensões de luta e jogo da capoeira, nem 

sempre coincidem, sobretudo se tomarmos gênero como indicador de incidência. Vimos que 

Martelo apenas incentivava à luta as meninas que demonstravam agressividade, ao passo que 

incentivava todos os meninos. Porém, a participação feminina não torna a roda menos violenta. 

As praticantes que se dispõe a lutar, são – e isso é uma prerrogativa da esfera luta - tão 

violentas43 quanto os homens, como será apontado no próximo capítulo.  

Outro ponto, diz respeito à afirmação de que as mulheres reclamam e desistem 

mais facilmente. Primeiro, não observei que as praticantes reclamassem, pelo contrário tenho 

visto que são mais assíduas e mais dedicadas aos treinos. Segundo, se desistem da prática ou 

durante algum exercício na prática, esse fato tem que ser pensado na perspectiva das relações de 

gênero. Isto é, como efeito da diferenciação baseada no gênero que torna, a princípio, todas as 

praticantes menos hábeis a menos que provem o contrário. Retomarei o conceito de diferenciação 

no próximo capítulo. Penso também, que a diferenciação baseada no gênero que ocorre na 

capoeira deva ser confrontada com outras práticas corporais/ esportivas para traçarmos um 

panorama de recorrências e disjunções acerca da corporalidade, o que farei no quarto capítulo. 

Haja vista a escassez bibliográfica, sobre relações de gênero e capoeira, 

apresentarei e rediscutirei alguns dados de minha pesquisa de iniciação científica (FIRMINO, 

2008) que penso serem pertinentes para introduzir a temática.  O mote da pesquisa de foi o fato 

de haver uma discrepância entre o número de praticantes mulheres iniciantes e o número de 

instrutoras, professoras e mestras. 

Desse modo, propus-me a examinar quais discursos, processos e mecanismos, 

presentes no universo da capoeira, estariam relacionados a essa discrepância. Para abordar essa 

questão se fez necessário situar a análise no campo dos estudos de gênero, utilizando gênero 

                                                 
43 Sobre violência ver Rifiotis (2006). O autor discute a abnegação da violência pela antropologia, que só a 
considera dentro de suas classificações de controle, como em rituais, crime organizado etc, parecendo negar a 
existência da mesma na nossa própria sociedade, fora destas chaves explicativas. O autor coloca a violência como 
instaurador, positivo, negação de processo de dominação. “A violência é uma objetivação, uma espécie de 
significante aberto para receber significados, e não uma invariante, um objeto natural (RIFIOTIS, 1996:09).”  
No dicionário Aurélio, violência é descrita como “uso de força bruta, aptidão tumultuosa, contrário do direito à 
justiça”. Entretanto, pontuo que, na capoeira, a violência não está relacionada ao uso da força, ou ao ato de golpear 
o/a outro/a jogador/a, mas à falta de equilíbrio entre a intensidade do golpe e a habilidade daquele em se defender. 
Em outras palavras, dois/duas praticantes experientes golpeando-se mutuamente não é algo considerado violento, no 
sentido negativo do termo, mas um/a experiente golpear intensamente um/a inexperiente é considerado uma 
violência  moralmente condenável. 
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enquanto categoria de análise. Para tanto, a investigação foi pautada na observação de aulas de 

três grupos capoeira e em rodas e eventos de capoeira na cidade de Campinas, SP. Foram 

realizadas entrevistas com um mestre, uma professora, e quatro praticantes sendo uma de nível 

avançado, duas de nível intermediário, e uma de nível iniciante. 

Nas aulas da Professora Maria, há, em média, 60% de homens e 40% de mulheres. 

Seus treinos são indistintos para homens e mulheres. Em entrevista, colocou sobre os problemas 

enfrentados pelas mulheres na capoeira, motivo pelo qual exige que suas alunas treinem sem 

fazer “corpo mole”. Ela relata que muitas vezes as meninas pensam não serem capazes de realizar 

certos movimentos, como acrobacias e confessa também ter pensado isso de si até que seu 

mestre, ao voltar de um encontro de capoeira onde presenciou mulheres realizando acrobacias, 

exigiu que ela também as realizasse. 

O depoimento da entrevistada Ana, participante das aulas de um dos grupos 

observados, coincide com minhas constatações sobre as mesmas. Nos treinos em duplas, as 

mulheres, principalmente iniciantes, buscam realizar os exercícios com outras mulheres, ao passo 

que os homens buscam outros homens. O instrutor não estimula que homens treinem com 

mulheres. Ana declara que no momento da roda, esse padrão de comportamento se repete, ou 

seja, homens buscam jogar com homens e mulheres buscam jogar com mulheres. Além disso, 

embora todos/as desse curso sejam iniciantes, o que implica que todos/as teriam o mesmo nível 

de conhecimento ‘capoeirístico’, quando homens jogam com mulheres o fazem com certo 

cuidado, como se estivessem com receio de machucá-las.  

Percebi, também, que nesse grupo as mulheres iniciantes riam muito, durante os 

treinos, enquanto que o mesmo não acontecia com os homens iniciantes. Havia duas mulheres em 

estágio mais avançado, no entanto não entravam em confronto na roda, seja entre elas ou contra 

homens, ao passo que os homens eventualmente se enfrentavam através de um jogo de contato 

parcial (onde alguns golpes são aplicados e não apenas simulados).  

Observei que as nuanças de gênero que reverberavam na estruturação dos treinos 

não eram encaradas como assimetrias de gênero, mas como um efeito das diferenças ‘naturais’. 

Joana responde da seguinte maneira ao ser questionada sobre a existência de uma diferença na 

maneira de se ensinar mulheres e homens: 
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Assim: os homens lá são mais antigos ou jogam melhor que as mulheres e aí, por causa 

disso, acaba havendo uma certa hierarquia: eles tem mais respeito mais liberdade e por 

isso eles sabem melhor o que fazer ou não fazer. Porque a capoeira tem essas regras não 

faladas. E é uma coisa que eu também notei nas outras academias. (...) O que eu quis dizer 

é que lá, os cinco por cento que jogam melhor são homens, ou sei lá tem 14 homens e 

uma mulher, e o restante são homens e mulheres que não jogam tão bem. Eu, modéstia a 

parte, acho que jogo bem. Acho que tem um pouco de formação física, mas acho que, 

como a maioria dos que jogam melhor são homens, não tem muito espaço para as 

mulheres lá, não tem uma liderança mulher para falar: vamos, ó galera vamos lá. Quando 

eu comecei também era assim, só os homens que jogavam bem. Tem essa coisa de 

vergonha, do corpo que é diferente, é vergonha e medo de tentar, de parecer ser metida, 

abusada. No começo, eu era muito jacu do mato, eu não tentava nada, “ah não o povo vai 

achar que eu to me achando”. E o os homens podem porque os homens são forte mesmo 

[ironia] (Joana). 

 

Há uma direta associação entre corpo e condutas morais. O corpo feminino aqui é 

objeto de “vergonha” por estar ‘deslocado’, ou seja, em um local discursivamente improvável. 

Assim, a “vergonha”, parece também, uma estratégia que revelaria menos as capacidades 

inferiores das mulheres e mais outra temporalidade no aprendizado, afinada com os discursos que 

produzem a corporalidade feminina. A vergonha desacelera o aprendizado, mas não o inviabiliza. 

Ou seja, é preciso posicionar vergonha para além da categoria moral a qual sempre está 

associada. Podemos compreendê-la, portanto, como uma categoria política, uma espécie de 

política da corporalidade que intermedeia acepções sociais de gênero e experiências individuais- 

ou estrutura e ação.  

Mestre João do grupo Vermelho, responde da seguinte maneira à questão sobre se 

seus treinos são iguais para homens e mulheres e se homens e mulheres treinam da mesma 

maneira: 

 

É mulher é mais delicada, mas têm umas alunas minhas aí que são duras na queda. Como 

atleta suportam bem, dão umas quedas levam umas quedas também. Como jogadora de 

capoeira mulher pode ser igual ao homem, está vendo! Capoeira tem essas coisas. Porque 

no jogo da capoeira não é o mais forte, a mulher pode ser uma boa capoeirista. O jogo da 
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capoeira é igual para mulher e para homem. O que acontece é que a mulher é mais 

delicada e o homem é mais... né! Não vejo motivo pra mulher não jogar de igual para 

igual com qualquer homem. Porque o jogo da capoeira não é confronto, é entrada e saída, 

se a mulher souber fazer as defesas, ela pode jogar com qualquer homem (Mestre João). 

 

Quando lhe pergunto se acredita que há discriminação contra a mulher na 

capoeira, no sentido de os homens não acreditarem que as mulheres são capazes de realizar certos 

movimentos, ou não aceitarem perder o jogo para as mulheres, ele responde: 

 

Agora, a mulher tem que saber que ela é diferente do homem. Já vi mulher que chegou na 

roda de capoeira e deu um tapa na cara de um homem, aí já é desavença. A mulher não é 

estruturada para receber pancada de um homem, ela está preparada para ser jogadora de 

capoeira. Eu aceito qualquer mulher como jogadora de capoeira, desde que ela jogue 

comigo. (Mestre João.) 

 

Nota-se na fala do mestre que, para ele, é evidente existência de uma diferença 

natural entre homens e mulheres cujo efeito é uma desigualdade na força física e agressividade. 

As mulheres, no máximo, podem jogar, possivelmente não lutar, já que para isso não é necessário 

força, mas sim malícia. No entanto, a capoeira não é só jogo, e é a partir dessa diferenciação entre 

esferas da capoeira que se instaura um dos princípios ordenadores da diferenciação baseada no 

gênero: às mulheres é reservado o jogo e a dança, mas não à luta.  Os homens podem transitar 

livremente entre as esferas do jogo e da dança. Porém, mulheres têm mais dificuldade para 

adentrar a esfera da luta, pois as expectativas que recaem sobre elas não contribuem para que 

adquiram o capital simbólico necessário para tal fim.  

Ao meu pedido de uma análise do nível técnico das capoeiristas graduadas ou 

formadas que ele tem visto, o mestre coloca ter conhecido apenas duas dignas de sua admiração: 

 

Uma coisa que acontece muito na capoeira: o cara forma a mulher porque é namorada 

dele. Já vi muitos casos de graduadas que não mereceram a graduação. Vi poucas 

chegarem com garra, segurarem a onda. Essa menina de BH. Vi a [cita uma mestra], fez 

por merecer, treinou muito, vi [ela] levar muita queda em roda,  porque ela era valente.., 

viajou muito, merecedora. No Rio de Janeiro vi muitas, vi mais. 
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Algo recorrente nas entrevistas era a resposta dada a essa questão, sobre haver ou 

não treino diferenciado para mulheres. A primeira resposta sempre era “não, o treino é o mesmo”. 

No entanto, outras respostas eram dadas quando eu especificava as possíveis “modalidades” de 

treino, como por exemplo, o treino de flexão de braços ou treinos de queda (técnicas de se 

derrubar o oponente). Indicando que muitas vezes as próprias capoeiristas ou não percebem os de 

treinos como diferenciados, ou não encaram isso como um problema.  

Após minhas especificações, todas as entrevistadas disseram ter presenciado ou 

participado de um treino diferenciado para mulheres. O treino de flexão de braços, que não é 

próprio da capoeira, mas é muito utilizado para fortalecimento muscular, é um exemplo. De 

acordo com quatro das cinco entrevistadas, é permitido pelos professores que as mulheres 

realizem-no com menor número de repetições ou com os joelhos apoiados no chão. Ana, disse ter 

vivenciado isso quando treinava em outro grupo. No seu grupo atual, relatou não acontecer essa 

diferenciação por se tratar de um treino mais “leve” e, portanto, acessível a todos. 

A entrevistada Mirina, de nível avançado, conta que nos treinos de que participa, 

os treinamentos “mais pesados”, que seriam os de queda (bandas, arrastões etc.), são realizados 

em pares de mulheres e pares de homens: 

 

Joga todo mundo junto, nesses treinos, treina primeiro mulher com mulher pra pegar o 

jeito, porque vai um homem e uma mulher na primeira vez, ele já vai dar nela... ou ela vai 

dar nele, porque não aprendeu ainda....[dúvida]. É que tem mulher que joga com homem, 

é difícil eu responder para você, tem mulher que cata o homem e já pá nele...( Mirina). 

 

A entrevistada num primeiro momento tenta justificar o motivo da separação que 

de fato acontece, mas depois se dá conta que essa separação não teria justificativa, pois lembra 

que existem mulheres tão boas quanto homens. Quando lhe pergunto se o professor não tenta 

modificar esse modo de as mulheres treinarem - mulher com mulher, ela responde: 

 

O professor sempre orienta pra você jogar de acordo com o que a pessoa te dá. Eu, por 

exemplo, fui jogar com um rapaz que era muito, muito ligeiro. Os golpes eram muito 

rápidos e eu não estava conseguindo acompanhar. Aí o professor parou a roda e deu um 

esporro nele. O professor falou, “olha, ela é mulher, você é homem os dois tão jogando 
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bem mais seus golpes estão bem mais rápidos, tem que tomar cuidado”. Mas é como se eu 

fosse um menino também, o que ensinaram pra gente é jogar um respeitando o outro, 

respeitando o que o outro te dá (Mirina). 

 

Esta fala é muito significativa, visto que aloca o professor como fomentador das 

relações assimétricas de gênero na capoeira. No momento em que este fala “olha ela é mulher 

você é homem....”, retira sua responsabilidade de aprimorar o treinamento da aluna transferindo o 

problema para a ordem da ‘natureza’. O professor não vê no desequilíbrio entre os níveis técnicos 

dos dois jogadores uma evidência de que ele deveria aprimorar a técnica de sua aluna, mas 

visualiza uma determinação biológica: por mais que ela treinasse jamais poderia se igualar a um 

praticante. 

Mirina também reconhece haver capoeiristas homens que jogam de maneira 

diferenciada, com certo cuidado com as capoeiristas mulheres. Mas coloca que existem outros 

que não fazem diferenciação de gênero. A capoeirista demonstra compartilhar, ao menos em 

algum nível, desses discursos; pois em um momento da entrevista, quando questionada sobre a 

existência ou não de um jogo diferenciado de homens para com as mulheres, ela assume, a 

princípio, o discurso da fragilidade física feminina, depois, no entanto, revela dúvida a respeito 

dessa premissa: 

 

Tem um pouco de cuidado sim, pelo fato de ser mulher. Tem o direito dos homens e o 

direito das mulheres, mas homem sempre vai ser homem e mulher sempre vai ser mulher, 

a mulher é mais frágil mesmo.... assim, só que ela tem uma força do caramba, é muito 

contraditório o que eu estou te falando... (Mirina). 

 

A diferença de gênero parece se instaurar no discurso sobre corporalidade, ou seja, 

o corpo feminino teria características (biológicas) incompatíveis com a excelência na prática da 

luta. Esse discurso se torna evidente na ambiguidade anunciada nas falas dos/as interlocutores/as 

sobre as diferenças entre praticantes homens e mulheres, ou seja discursivamente o corpo 

feminino é produzido nesse viés, mas na prática algumas mulheres fogem desse enquadramento 

discursivo. Vemos isso na fala de mestre João, quando coloca que a mulher pode jogar, mas não 

lutar e, em seguida, fala de capoeiristas, que viu em rodas, que eram merecedoras de respeito, 

pois entravam também para lutar. Também na fala de Mirina, que primeiramente diz que a 
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mulher é mais fraca, mas depois admite ser contraditória sua fala, uma vez que há praticantes 

mulheres que ‘batem’ em praticantes homens.  

Quando perguntadas sobre a reação dos capoeiristas ao levarem algum golpe ou 

queda de uma mulher na roda, as duas iniciantes – Ana e Joana –, não souberam responder por 

não terem vivenciado situações assim. No entanto, Mirina e Maria, disseram haver capoeiristas 

que não aceitam levar golpes de mulheres, mas podem o aceitar quando desferidos por outro 

capoeirista. Relataram também haver outros capoeiristas que, em situações como estas, 

reconhecem ter perdido o jogo e, até, admiraram a combatividade das capoeiristas. 

Perguntei à Professora Maria se ela havia passado por alguma dificuldade, em sua 

carreira como capoeirista, que ela tenha atribuído ao fato de ser mulher, e ela me responde: 

 

(..) A gente sente o preconceito dentro da própria academia, às vezes a gente vai jogar e 

eles não querem jogar com a gente ficam jogando na maciota porque a gente é mulher. Já 

ouvi comentários assim: “olha, aquele aluno nem parece aluno dela”, com coisa de que a 

mulher não tem competência pra ensinar. Rola sim. Para chegar para sentar na roda tive 

dificuldade. Eu e essa moça que treinava, e que da aula, agente foi abrindo caminho 

porque fomos as primeiras mulheres (Professora Maria). 

 

Alerto que a categoria “preconceito” não foi colocada por mim, mas pela própria 

Maria. A assimetria das relações de gênero existente na capoeira é por vezes justificada por 

discursos que a remetem à diferença sexual (FAUSTO-STERLING, 2001), como por exemplo, 

na fala de Mirina citando seu professor: “olha ela é mulher, você é homem. Os dois estão jogando 

bem mais seus golpes tão bem mais rápidos, tem que tomar cuidado (...)”  ou como na fala de 

Mestre João: “Agora, a mulher tem que saber que ela é diferente do homem.(...) A mulher não é 

estruturada para receber pancada de um homem, ela está preparada para ser jogadora de 

capoeira”. 

Desse modo, os discursos da diferença sexual cumprem o papel de subsidiar 

mecanismos de diferenciação de gêneros que consistem em um tratamento ‘paternalista’ para as 

capoeiristas. A vivência ‘capoeirística’ de muitas mulheres tende a ser incompleta, ao meu ver, 

pois são desestimuladas a vivenciar o aspecto luta, logo, obtém um acesso restrito ao capital 

simbólico necessário para entrarem na disputa por prestígio, o que as deixam em um estrato 

inferior na gradação desse prestígio. Não afirmo que haja uma clivagem que aloque todos os 
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homens como ‘hábeis’ e todas as mulheres como ‘inábeis’. Pode haver homens com pouco 

prestígio por não serem tão hábeis, e mulheres com bastante prestígio por serem muito hábeis. O 

que coloco é que a diferenciação baseada no gênero atravessa a gradação de prestígio na medida 

em que uma minoria de mulheres tem a intenção de lutar. Discutirei a disputa por prestígio no 

terceiro capítulo. 

Os processos de diferenciação baseados no gênero de fato ocorrem, porém, não 

dão conta de um quadro mais complexo das relações de gênero na capoeira. Refiro-me às 

praticantes que alcançam altas graduações e adquirem reconhecimento, como a professora Maria, 

a mestra Dandara, as capoeiristas citadas por mestre João e outras que apresentarei no capítulo a 

seguir. Esse ponto voltará a ser discutido na análise da descrição etnográfica que se encontra nos 

dois próximos capítulos. Assim, colocar a questão da participação das mulheres na capoeira não é 

propor um estudo sobre minorias (sejam elas vítimas ou subversivas), mas, a exemplo dos 

estudos queer, sobre como a diferença se constitui, se mantém ou é deslocada. Não se trata, 

portanto, de reificar uma identidade feminina (submissa ou subversiva), mas de destacar o caráter 

contingente da agência (MISKOLCI, 2009).    
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Capítulo 2. EM UM NOVO GRUPO 

 

 

A metodologia do projeto inicial de pesquisa, sobre a qual versa essa dissertação, 

previa entrevistas e observação participante em grupos a serem definidos a partir da experiência 

de pesquisa de campo. Por esse motivo visitei algumas aulas e eventos de capoeira a fim de 

delimitar o meu campo de pesquisa. Entretanto, as incursões a campo e a revisitação à minha 

experiência anterior de pesquisa (iniciação científica) demonstraram ser mais produtivo focar as 

atenções em apenas um grupo.  

Ao reavaliar minha experiência de iniciação científica, na qual abordei a 

participação das mulheres na capoeira em Campinas/SP, percebi que me identificar como 

pesquisadora dessa temática exercia influência no tipo de dados que alcançaria. As entrevistas 

realizadas ‘davam voz’ às mulheres, para que expusessem suas impressões sobre as condições 

adversas experienciadas por elas na capoeira.  

Estas condições, por mais visíveis que fossem não eram problematizadas nos 

espaços de treino e convívio dos diversos grupos de capoeira abordados. As capoeiristas eram 

muito solícitas ao saberem do tema de minha pesquisa, e eu percebia uma grande vontade de se 

posicionarem criticamente em relação à condição da mulher na capoeira, mesmo que esse 

posicionamento se restringisse à duração da entrevista. Os capoeiristas não tinham essa mesma 

empatia pelo tema, não se interessavam tanto, talvez até por esse motivo se importavam pouco 

com minha presença. O mesmo tema afetava capoeiristas homens e mulheres de maneira distinta.  

O fato de praticantes homens e mulheres estabelecerem uma relação diversa com a 

capoeira era compreendido por eles como algo inerente ao sexo e, portanto não problemático. Já 

algumas delas percebiam essa diferença como um problema, vide as falas da profa. Maria e de 

Joana. Nem todas verbalizavam haver uma assimetria de gênero, mas nas falas de todas pude 

reconhecer situações que ou eram ou geravam desigualdade de gênero. Mirina, por exemplo, não 

achava que os treinos eram diferenciados, mas achava que a participação feminina ainda não era 

tão grande quantitativamente e que a pesquisa seria importante para destacar que essa 

participação estava aumentando. Assim, como pesquisadora, eu passava a ser uma agente 

catalisadora das críticas latentes.  
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Os professores ou mestres44 apresentavam um padrão narrativo no qual descreviam 

a capoeira como jogo-luta-dança45. Já as respostas sobre como encaravam a participação da 

mulher na capoeira eram curtas e, em geral, argumentavam que essa participação havia 

aumentado, pois a mulher estava conquistando seu espaço na sociedade. Essa participação, 

contudo, era entendida pelos interlocutores, em termos quantitativos, de modo que a maneira 

como ela se dava, em momento algum era problematizado. Concluí que para eles esse era um 

tema de menor importância por não ser compreendido como um problema.  

Partindo desta demanda, decidi investigar essa tensão entre as expectativas das 

praticantes e as condições desiguais percebidas por parte delas em relação à ascensão na capoeira. 

Ou seja, elas querem desenvolver suas habilidades, porém sentem que os professores não as 

instrumentalizam tanto quanto aos praticantes homens.  Logo, percebe-se que há uma tensão 

entre as dinâmicas da prática da capoeira e a presença das mulheres. A pergunta inicial foi, então: 

quais aspectos envolvidos nessa dinâmica concatenam noções, expectativas ou prescrições de 

gênero?  

Buscando responder a esta questão, e a outras que dela derivam, se fez necessário 

realizar uma análise mais apurada do sistema simbólico e dinâmicas da capoeira por meio de uma 

etnografia. Após ter percorrido algumas academias e locais de treino de capoeira em Campinas, 

que eu ainda não conhecia, decidi matricular-me em um dos grupos cujo trabalho e estrutura já 

me despertavam interesse e empatia como praticante. 

A metodologia da pesquisa consistiu, portanto, na realização de etnografia em um 

grupo46 de capoeira na cidade de Campinas. A opção metodológica deste trabalho – a observação 

participante – deve ser considerada em consonância com a atual reflexão antropológica acerca do 

regime moderno47 de produção de verdades edificado sob a égide da objetividade positivista. 

Desse modo, postula-se, que não há uma relação sujeito-objeto em que o pesquisador irá desvelar 

                                                 
44 As praticantes também apresentavam a capoeira desse modo, porém essa descrição não era o ponto fundamental de 
suas falas. 
45 Foi descrito, em capítulo anterior, as esferas de jogo e luta  porém, não encontrei indícios que atestassem a esfera 
dança. Vimos, no capítulo anterior, que o discurso de capoeira como jogo-luta-dança remete ao processo de 
atualização no evento de valores estruturais (SAHLINS, 2007). Essa atualização ocorre por meio da agência dos 
atores que a ‘manipulam’ de acordo com suas demandas e o contexto político-social. Neste caso, essa definição de 
capoeira consolidou-se frente às demandas culturalistas (folclóricas) e de identidade nacional. 
46 “Grupo” é uma autodenominação genérica para os coletivos de capoeiristas. 
47 Uso o termo moderno para designar, tal qual Latour (1996), uma noção de conhecimento objetivo da natureza, que 
se constitui contrastivamente ao desconhecimento da mesma, figurado pelas sociedades não- modernas. 
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a verdade que estava encoberta, mas o que Wagner (1981) denominou “invenção da cultura”, 

segundo a qual a descrição do etnógrafo é a relação entre suas experiências particulares e a 

cultura a que ele se dispôs a apreender. Em outras palavras, realizando metáforas que relacionam 

seu modo de significar as coisas e  outro modo de significá-las, o pesquisador delimita por 

contraste o que seria a sua cultura e a cultura pesquisada.  

Nesse sentido, a relação é mais ‘real’ do que aquilo que ele descreve. Não que a 

descrição seja baseada em uma fantasia do etnógrafo, pelo contrário, ela deve se dar por meio de 

observação e aprendizado. O etnógrafo inventa uma cultura na medida em que inventa uma 

maneira de compreendê-la e explicá-la para seus pares.  Ele o faz objetificando um modo diverso 

do seu de significar o mundo. O pesquisador inventa a sua e a outra cultura na medida em que 

esquadrinha o que há de comum e de diverso entre elas. Esse processo é sempre relacional, 

portanto, não há uma relação sujeito-objeto no sentido positivista do termo. 

Neste trabalho, o que me interessa observar é como o conjunto de apreensões 

sociais (de gênero) que conformam a construção da pessoa se relaciona com os valores que 

conformam o ser capoeirista. Esse foi o meu controle, aquilo que delimitei para objetificar.  Não 

se trata, portanto, de um experimento no qual o grupo de capoeira é testado. O objeto do trabalho 

é o resultante de minha relação com o conjunto de códigos e significados deste universo. 

 

 

2.1. Nos treinos 

 

 

Matriculei-me no grupo Amarelo, do qual Mirina (minha interlocutora na iniciação 

científica) faz parte e nele permaneci treinando por 12 meses. O Amarelo está presente em muitas 

cidades de São Paulo, em muitos estados do Brasil e em muitos países ao redor do mundo. 

Destaca-se pelas suas dimensões e hierarquia. Apresenta um sistema de graduação, de uniformes 

e embora não haja um sistema formalizado de ensino, o padrão dos movimentos e exercícios a 

serem treinados é instruído nos encontros e oficinas promovidos pelo grupo e voltados as/aos 

professores.  

 Cheguei à academia de lutas, um dos locais em que o professor Tesoura, do grupo 

Amarelo, ministra suas aulas. Ele foi bem receptivo até o momento em que, ao me perguntar 
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sobre minha experiência, comentei já haver dado aulas de capoeira. Relatei estar na capoeira há 

11 anos e que devido a uma lesão no braço estava sem treinar a um ano, e, portanto, naquele 

momento, meu objetivo era voltar a treinar. A feição dele mudou por um instante. Tentando 

esconder certo receio ou desconfiança, continuou a conversa, com um tom mais seco, 

perguntando-me em que grupo e com que mestre/professor eu havia treinado. Expliquei que meu 

professor, por motivos pessoais, havia parado com os treinos, mas que eu queria prosseguir 

treinando. 

Depois da aula Tesoura perguntou se eu havia gostado. Respondi que sim. Então, 

elogiou minha facilidade para “pegar os movimentos” e disse que meus golpes eram fortes. Falei 

que ainda não havia me acostumado com as novas esquivas e ele respondeu:  

 

São todas movimentações criadas pelo mestre do grupo, e que os outros grupos tentam 

imitar. Mas nem sempre eles sabem o fundamento daquilo que copiam, pois todos 

movimentos buscam uma eficácia, um aperfeiçoamento dos golpes da capoeira (Tesoura). 

 

Essa referência ao mestre e a superioridade do grupo é recorrente durante os 

treinos e contribui tanto para criar um sentimento de orgulho de pertença ao grupo, quanto para 

legitimar a lógica hierárquica. 

Passei a freqüentar os treinos duas vezes por semana. A movimentação é 

padronizada de modo que em toda aula ficamos estáticos, nas posições dos movimentos 

sugeridos pelo professor, para que ele ajuste a angulação exata de cada parte do corpo naquele 

determinado movimento. 

Durante um dos treinos Tesoura ameaçou dar uma entrada- entrar no meu raio de 

ação para me derrubar - mas como esbocei defesa ele não prosseguiu. Depois tentou novamente, 

e novamente eu o interceptei, impedindo-o que finalizasse o golpe. Ele, então, me questiona: 

“Nossa você está arisca, está com medo de que?”. E eu o respondo: “Não estou com medo, é 

apenas reflexo, uma reação natural!”. Ele estava me testando. Tentando me derrubar, por meio de 

uma brincadeira, para descobrir meu nível de habilidade.  
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Esperei um momento oportuno para dar uma resposta à altura de suas 

provocações. Ao fim da aula fomos cortar uma corda48, então busquei uma faca, e quando fui lhe 

entregar simulei uma facada, só que com o cabo da faca encostado em sua barriga, ao invés da 

lâmina. Ele exclamou: "olha a navalhada!" e demos risadas. Ambas provocações foram em tom 

de brincadeira, mas ainda assim disputas incipientes. Como eu não era iniciante, ele precisava me 

testar para verificar se eu poderia representar uma ameaça ao seu estatuto, ao mesmo tempo em 

que evidenciava a hierarquia do local a qual eu deveria me subordinar.   

Esta tensão inicial, parte do processo de reconhecimento de um elemento estranho, 

se deu, pois, apesar de ser capoeirista eu não havia apreendido a capoeira - naquele grupo - da 

mesma maneira que os/as demais praticantes e, portanto, não compartilhava dos mesmos signos e 

significados. Nesse sentido, pode-se pensar em um grupo de capoeira como um universo único 

em relação aos demais. Entretanto, também há algo que une diversos grupos e capoeiristas. Une 

não no sentido de solidariedade, mas de complementaridade, já que a referência a outros grupos é 

recorrente. Cada grupo tende a produzir um autocentramento, mas para que isso ocorra tem 

também que estabelecer referências aos demais. 

Em um dos treinos, um aluno comentou que, por coincidência, havia conhecido 

um mestre de capoeira de Campinas, e este lhe perguntando em que grupo treinava realizou o 

seguinte comentário: 

 

Esse grupo é [um grupo] muito fechado. Eu conheço um dos contra-mestres do grupo 

desde criança. Agora ele está “bombado” [fazendo uso de anabolizantes], mas mesmo 

assim não entra na minha roda, por que na minha roda as pessoas saem sangrando e com 

o olho roxo (Tesoura).  

 

Tesoura, ao ouvir o relato, ficou indignado e disse: 

 

Se esse cara vier aqui vou socar na hora. Ele fica falando bosta pros meus alunos. Quando 

encontro ele na rua ele vem todo parecendo uma mu.. [mulher] uma bicha me 

cumprimentando, agora fica falando bosta pros meu aluno. Ele nunca treinou, é um 

acomodado sem vergonha, barrigudo, pingaiada!(Tesoura). 

                                                 
48 As cordas são amarradas na cintura, no passador da calça e, conforme sua cor, indicam uma posição hierárquica 
(graduação). Estávamos cortando um pedaço de corda para mim. 
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A fofoca49 é utilizada para desqualificar um grupo ou praticante, mas também 

instrumento de controle que policia o prestígio individual ou de um grupo. Em certa situação 

Tesoura falava de Márcio, praticante do Amarelo, que estava desenvolvendo um projeto de unir 

capoeiristas, a despeito dos grupos diversos a que pertenciam, para treinar e jogar capoeira, e por 

isso estava causando certo furor em alguns integrantes do Amarelo: 

 

Marcio não tem escola, é graduado, mas não tem escola. Eu nem o considero mais do 

grupo, por que não quer vestir a camisa. Eu não sei qual é a dele, porque eu estou aqui em 

Campinas há 20 anos e ele tinha que falar comigo antes de dar aula, mas ele quer ser 

independente (Tesoura). 

 

Quando Tesoura diz que Márcio não tem escola, está querendo dizer que ele não 

incorporou a ‘ideologia50’ do Amarelo, não viajou e não “mostrou a cara” o suficiente, e, 

portanto, seria inferior na gradação de prestígio e capital simbólico. Além disso, de acordo com a 

ideologia do Amarelo, o/a capoeirista não é autônomo, é parte da totalidade e deve seguir a 

hierarquia. Na opinião de Tesoura, Márcio deveria tê-lo consultado antes de iniciar qualquer 

projeto envolvendo capoeira na cidade de Campinas, pois ele é o que ocupa o mais alto posto na 

cidade. Embora Márcio seja aluno de um professor de uma cidade vizinha e não lhe deve 

‘obediência’, Tesoura acha que tem autoridade sobre o território de Campinas. Ademais, Márcio 

não estaria “defendendo”, colocando o grupo em primeiro lugar, uma vez que seu projeto é de 

praticar a capoeira “pela capoeira” e não pelo Amarelo. Em uma reunião com os mais graduados 

essa ideologia fica mais evidenciada na fala de Tesoura: 

 

Vocês têm que mostrar mais a cara, viajar, conhecer o grupo e se fazer conhecidos, 

mesmo que não se profissionalize na capoeira, mas fazer o nome. Tem que tomar mais 

iniciativa, vestir a camisa do grupo, fazer jus á história do grupo.  

                                                 
49 Claudia Fonseca (2000), em sua etnografia sobre classes populares em Porto Alegre, toma fofoca- juntamente a 
família e honra- como uma categoria central para o entendimento das dinâmicas de sociabilidades e de poder em 
questão. Recorrentemente utilizada pelas mulheres, a fofoca é um meio de manipulação da opinião pública. No caso 
da capoeira, ela é utilizada principalmente pelos homens. 
50 O termo ideologia não foi utilizado pelos interlocutores. Utilizo-o para designar um conjunto de idéias e de moral 
do grupo. 
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Não quero ninguém indo treinar em outro grupo, se quiser ir em roda tudo bem, mas vai 

com bala na agulha, preparado pra jogar bem Angola, Benguela, São Bento Grande, e 

para debater também. Para defender o grupo nas idéias e para bater, se for preciso, dentro 

ou fora da capoeira. Vocês aí (para as mulheres), tem mulher fora do grupo, que às vezes 

tem jogo sujo, vocês estão sem noção de luta, tem que treinar isso também, saber dar um 

soco, sair de um soco, de um agarramento. Tem que treinar aí entre vocês. 

 Se eu souber que alguém foi treinar fora do grupo eu boto pra fora. Por que o grupo tem 

história, tem fundamento pra não precisar ir buscar fora em outro grupo. Os outros é que 

estão querendo entrar, a gente não tem que ir até eles. Tem roda também que eu nem 

entro para não dá moral se não for uma coisa séria. Aí vão falar: a roda está boa, os caras 

do grupo Amarelo estão indo lá. Vocês não sabem o peso que tem o nome Amarelo, é 

uma responsabilidade muito grande (Tesoura).  

 

Desse modo, não basta apenas treinar no Amarelo, é necessário buscar o 

reconhecimento pelos pares através da presença em eventos, e sediá-los a fim de receber 

praticantes de outras regiões, incorporar as idéias e a movimentação do grupo. Quando Tesoura 

fala para as mulheres que elas têm que treinar também para luta, penso que essa fala esteja 

relacionada a minha presença, pois eu pesquisava as mulheres na capoeira. Eu havia lhe dado 

uma cópia de um trabalho meu o que proporcionou algumas conversas sobre o tema durante as 

aulas. 

 

 

 2.2. As/os praticantes 

 

 

O número de praticantes oscila bastante, pois há pessoas que freqüentam durante 

um período, param outro período, depois voltam. Mas há por volta de 20 indivíduos mais 

assíduos, sendo bem equilibrada a participação por sexo. Alguns estudantes, outros/as 

trabalhadores/as de classe média ou classe média baixa. As faixas etárias também são bastante 

variadas, havendo adolescentes, jovens, adultos com mais de 30 anos.  

Nas graduações mais altas, as mulheres são maioria neste local, mas se tomarmos 

o grupo Amarelo como um todo, em nível nacional e internacional, isso não ocorre. Mirina e 
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Cléo são as que possuem maior graduação. Mirina tem por volta de 24 anos, cursa faculdade de 

Educação Física e pratica capoeira há 10 anos. Cléo tem mais de 40 e ministra aulas de capoeira 

para crianças em uma cidade vizinha.  

Em uma graduação abaixo está um rapaz e quatro mulheres. Os demais praticantes 

estão alocados em outras graduações inferiores. Durante as rodas, Mirina, Cléo e o rapaz com 

maior graduação são os mais combativos e frequentemente derrubavam uns aos outros, por meio 

dos golpes desequilibrantes. Apresentavam jogo combativo, porém fluido. Marcela, não era tão 

assídua nos treinos, mas também era bastante combativa. As outras mulheres de alta graduação 

ousavam menos no jogo. 

Mirina é a mais hábil das praticantes. Sua figura ilustra muito bem como 

feminilidades e masculinidades estão sempre sujeitas a re-significações. Ela apresenta ‘traços’ 

relacionados à feminilidade e a masculinidade. Ao mesmo tempo em que tem cabelos bem 

compridos e está quase sempre com as unhas ‘feitas’, é musculosa, fala ‘grosso’ e anda com 

pernas e braços levemente afastados de maneira ‘destemida’. 

A questão do andar me chamou atenção, pois, de modo geral,  mesmo as 

praticantes menos combativas apresentam um andar imponente e até ‘masculino’ se comparado 

ao de mulheres não praticantes e ‘delicadas’. No Amarelo, as praticantes mais combativas, 

Mirina e Marcela são também as que apresentam um andar mais ‘duro’ e imponente.  

 

 

2.3. Diferença ou desigualdade? 

 

 

Neste contexto, interessou-me observar como gênero se configura como marcador 

de diferença que pudesse resultar em diferenciação. E ainda, de quais maneiras as interdições e 

prescrições subsumidas nas identidades de gênero se conformam e são significativas na 

construção das subjetividades dos/das capoeiristas.   
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O gênero, entendido via corporalidade, tem implicações similares na capoeira e 

nos esportes em termos de diferenciação. Entretanto, nos esportes51 a diferenciação é muito mais 

rígida na medida em que está institucionalizada52. Ou seja, o fato de a maioria das práticas 

esportivas serem separadas por sexo passa a impressão de impossibilidade de uma diferença de 

gênero sem desigualdade. Nesse sentido, nos esportes a diferenciação é tomada em termos 

fisiólogicos – noção de natureza – e aparece, portanto, como imutável.   

Para Scott (1988) igualdade e diferença são termos de um paradoxo. A idéia de 

igualdade implica na renúncia das diferenças, entretanto, as características a serem ignoradas e as 

a serem consideradas são historicamente contingentes, como por exemplo, raça, etnia, sexo, 

sexualidade etc. Para a autora as identidades coletivas ou de grupo são tanto o meio pelo qual se 

articula a discriminação quanto o meio pelo qual combatê-la. No plano político, trata-se de 

radicalizar a diferença, essencializando-a estrategicamente, para desvelar a desigualdade. Neste 

caso, falar de mulheres na capoeira é essencializar estrategicamente, pois, certamente, há mais 

coisas que as diferenciam do que coisas que as igualam. Porém, a identidade de gênero, que as 

fazem inteligíveis enquanto pessoa traz consigo um ‘pacote’ de comportamentos e expectativas. 

Brah (2006) reconhece a desigualdade e a necessidade em combatê-la, entretanto 

no plano investigativo propõe a diferença enquanto categoria analítica. Seria uma maneira de 

perceber os sujeitos a partir da complexidade de suas experiências sem essencializá-los em 

categorias. Ou seja, a diferença deve ser entendida no nível da experiência, no nível da relação 

social, no nível da subjetividade e no nível da identidade. Por exemplo, diferentes mulheres 

experienciam “ser mulher” de diferentes maneiras de acordo com sua classe, etnia, sexualidade, 

escolaridade etc. Ademais, para a autora, diferença não necessariamente resulta em desigualdade.  

Para o escopo deste trabalho as questões sobre diferença suscitadas por Scott 

(1988) e Brah (2006) contribuem no seguinte sentido: a categoria mulher (na capoeira) não deve 
                                                 
51 Embora eu esteja utilizando o termo esporte como uma maneira genérica de me referir às práticas corporais 
competitivas, alerto que há uma antropologia que aborda as formas simbólicas das práticas esportivas. Ver Toledo e 
Costa (2009). 
52 Refiro-me aos esportes olímpicos que seguem essa separação baseada no sexo. A equitação e o automobilismo não 
seguem essa divisão. A skatista brasileira Karen Jones é bicampeã mundial no vertical feminino, porém no Brasil ela 
compete junto aos homens, por não haver outras mulheres nessa categoria. A patinadora inline Fabíola da Silva, oito 
vezes ouro na categoria vertical feminina, no X Games, também compete em categorias masculinas. Ficou com a 
prata em 2004 competindo na categoria vertical masculina. Graças a ela foi criada a “Regra Fabíola”, no X Games, 
que permite mulheres competirem junto aos homens na ausência de uma categoria feminina. Fabíola é a única 
mulher, dentre os cinco atletas no mundo, que executam a manobra ‘duplo backflip’. Parece haver uma relação direta 
entre institucionalização das práticas esportivas e a divisão de categorias baseadas no sexo. Quanto menor a projeção 
e o grau de institucionalização dessas práticas maior a possibilidade de não haver separação por sexo.   
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ser tomada como algo que homogeneíze a experiência desses sujeitos, no entanto, os dados de 

campo fornecem um panorama em que ser mulher significa ser assimetricamente diferente. Neste 

espaço, gênero é um marcador de diferença e, na maioria das vezes, também de desigualdade. 

Vejamos. 

 

 

2.4. Assimetrias de gênero 

  

 

Durante a pesquisa resolvi observar uma roda de capoeira que ocorreria em uma 

praça no centro da cidade de Campinas. Era organizada por quatro grupos de capoeira, mas 

aberta a quem quisesse participar. Dentre professores e mestres havia apenas uma professora que 

embora tenha jogado, permaneceu a maior parte do tempo tocando o berimbau. A roda que durou 

cerca de 40 minutos contou com a participação de três meninas. Essa participação só aconteceu 

nos últimos minutos da roda e depois que uma delas tomou a iniciativa. Terminada a roda um 

dos mestres que a organizaram disse: "amanhã tem oficina com a professora Hipólita para as 

mulheres". E ela o interrompeu dizendo: " não é só pra mulher não, é aberta para todo mundo", e 

ele corrigiu "é aberta pra todo mundo, mas é importante a participação das mulheres".  

Em outra ocasião quando ainda estava visitando academias a fim de delimitar 

meu campo, acompanhei um amigo meu em seu primeiro treino no grupo Amarelo (em uma 

cidade vizinha e com outro professor). Fiquei apenas observando, pois estava me recuperando, 

como já mencionei, de uma lesão no braço. Como este meu amigo estava entrando neste grupo, 

houve bastante conversa dele com o professor. Nesta fala elas tematizaram sobre a possibilidade 

de violência no jogo: 

 

Às vezes você não quer jogar com aquela pessoa porque tem desavença ou acha que não é 

o momento. Então, dá a mão e sai. Você vai estar sendo homem de não querer jogar, mas 

também estará sendo se quiser jogar.  

A capoeira é uma luta jogada, é a malícia, finge que vai, mas bota aqui. Essa é a essência 

da capoeira. Ninguém nunca vai conseguir responder isso, porque isso faz parte, é o que 

dá adrenalina. A capoeira tem agressividade, mas não precisa ter violência. Você vê dois 
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capoeiristas bons jogarem, você vê agressividade, mas não tem pancadaria. Não dá pra 

jogar capoeira sem contato nenhum, senão não é capoeira são duas pessoas fazendo 

coreografia. Porque a capoeira é luta, veio dos escravos (Professo do Amarelo).  

 

Depois ele pergunta sobre o treino para mulheres era o mesmo que para os 

homens, pois sabia de meu interesse no tema e tem a seguinte resposta: “Não é o mesmo, porque 

não pode ser o mesmo treino para o corpo da mulher”.  

Na fala este professor coloca a masculinidade e a agressividade como 

características desejadas, embora a última não deva ser muito evidenciada. Coloca também a 

crença na diferença sexual, ou seja, que existem dois tipos de fisiologia encerradas no sexo, e 

que determinam respectivamente dois níveis de aptidão e desempenho nas práticas corporais. 

Isso remete a outra questão a ser abordada, mais adiante, no quarto capítulo, que é a da 

centralidade dos discursos científicos nas elaborações modernas. Também observamos que ele 

critica a noção folclorizada de capoeira como dança. 

A partir da fala deste professor percebe-se que a mulher é significada em termos 

de uma fisiologia diferenciada que supostamente a impediria de obter o mesmo treinamento e 

desempenho que um homem. As concepções da diferença sexual sob uma perspectiva do 

discurso biomédico53 estão presentes na capoeira, como também são em outras práticas 

corporais/esportivas. Seus praticantes interpretam as diferenças entre homens e mulheres como 

uma diferença fisiológica e não como resultante de papéis sociais diferenciados. Por esse motivo 

exige-se menos das mulheres em termos de rendimento.  Em uma fala de Tesoura sobre o 

assunto: “Mas é aquela coisa do respeito, do cuidado a gente tem medo de machucar”.  

Decorre que embora no mesmo espaço e treino, o tratamento dispensado as 

mulheres pelos homens é distinto do tratamento dispensado pelos homens a outros homens. Uma 

praticante só receberá o mesmo tratamento que o de um homem se demonstrar uma disposição 

para a luta. Assim, o treino “respeitoso”, que habilita as praticantes apenas ao jogo, 

possivelmente produzirá um desempenho inferior que poderá ser confundido com uma 

incapacidade individual, ou inerente às mulheres. Embora seja de conhecimento geral na 

                                                 
53 As falas na capoeira remetem à um discurso biomédico ‘leigo’. Em outras palavras, os/as praticantes não pensam 
nos mesmos termos que um cientista, mas se utilizam de um saber biomédico popularizado. 
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capoeira que algumas capoeiristas possam ser melhores no jogo e na luta do que outros 

capoeiristas homens, estas são vistas como possuidoras de atributos excepcionais.    

Apesar do treino não ser formal ou deliberadamente diferenciado, sobre as 

mulheres existe uma expectativa diferenciada. Espera-se, por exemplo, que as mulheres 

preocupem-se primeiramente com a aparência e com a feminilidade. Ao final de um dos treinos 

houve o seguinte diálogo: 

 

Tesoura: Vocês cansaram? 

Camila: Não, está bem tranquilo. Eu até acho uma hora pouco para fixar a movimentação.  

Tesoura: É uma hora é pouco, o bom do treino é quando você sente queimando, que aí 

você vê que está fazendo efeito. Na capoeira é bom que trabalha bem o corpo, 

principalmente pra mulher. Você vê mulher que treina há bastante tempo não tem celulite, 

não tem bunda de frigideira, que parece que bateu com uma frigideira na bunda da 

mulher. Então capoeira é bom pra mulher. 

 

Outro ponto que não pode ser desprezado ao pensarmos os vieses de gênero na 

capoeira é a prática do assédio. Isso significa que no Brasil é comum (e socialmente permitido) 

que as mulheres sejam assediadas verbalmente em qualquer local. Uma das praticantes, por 

exemplo, contou ter parado de treinar em uma academia do Amarelo, localizada na cidade de 

São Paulo, por conta dos assédios. Quando ela executava alguns movimentos ouvia os alunos 

fazerem sons que expressavam assédio. Ao que tudo indica, o assédio é socialmente aceito uma 

vez que o professor que não tomou nenhuma providencia. Dados de pesquisa anterior 

(FIRMINO, 2008)  corroboram com tal afirmação na medida em que expões relatos de mulheres 

que ou sofreram, em algum momento de suas trajetórias na capoeira, assédio de professores, ou 

conheciam alguma praticante que já tivesse passado por isso. 

Retomando o tópico anterior, uma identidade de gênero implica um pacote de 

comportamentos e expectativas. No entanto, quais itens desse pacote serão apropriados, 

rejeitados ou re-significados dependerá de diversos fatores interseccionáveis referentes à 

contingência das experiências individuais, sabendo-se, contudo, que a rejeição total implica em 

sanções sociais.  
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2.5. Normatividade e performatividade de gênero na capoeira 

 

Em uma ocasião de treino tínhamos que realizar uma seqüência de golpes e contra-

golpes bastante complexa. Quando um praticante não conseguiu executar a seqüência da maneira 

correta o professor o repreendeu, quando nós, mulheres, não conseguimos executá-la o professor 

explicou novamente. Esse rapaz recebeu de Tesoura o apelido de Lesma, por não ter a virilidade 

esperada para um homem. Ele executa os movimentos de maneira correta, mas não tem 

agressividade. Uma das meninas é delicada em demasia, e seus movimentos mais parecem 

movimentos de balé, no entanto, poucas vezes presenciei o professor exigir mais tenacidade em 

seus movimentos.  

Em outro momento, enquanto fazíamos abdominais, o rapaz abandonou o 

exercício, pois não dava mais conta de fazê-lo e o professor lhe disse: “Vai perder para as 

meninas?”. Deste e de todos os rapazes é exigido que demonstrem virilidade enquanto que o 

mesmo não ocorre com as meninas ou mulheres. Se estas demonstram combatividade é em 

decorrência de terem apreendido a lógica da luta na capoeira. Estes dados corroboram o que 

Butler (2003) denominou performatividade de gênero, ou seja, o gênero não corresponde a uma 

identidade fixa, mas a performances de gênero que precisam ser re-encenadas a todo o momento.  

Em Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade, Butler 

desconstrói a identidade de gênero ao apontar para existência de uma normatividade identitária, 

definida por normas de inteligibilidade socialmente instituídas. Essa normatividade, baseada no 

binarismo, resulta numa (falsa) continuidade entre sexo, gênero e desejo. Em outras palavras, a 

inteligibilidade do gênero se dá através de uma coerência ilusória entre sexo, gênero e 

sexualidade, ou seja, através de linhas causais entre biologia, cultura e desejo. Entretanto, a 

autora enfatiza que o sexo, até então considerado como um dado biológico, é também 

socialmente concebido, é produzido pelas noções de gênero. No sistema binário, ao qual Butler 

dirige sua crítica, o feminino é entendido como ausência do masculino e o desejo é tido como 

heterossexual, configurando-se num sistema de heterossexualidade compulsória. Dessa maneira o 

binarismo, como produto e prática discursiva da sociedade, torna inteligível, através de coerência 

ilusória, o desejo heterossexual em oposição ao desejo homossexual, bem como o feminino em 

oposição ao masculino. 
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O conceito de performatividade de gênero apresenta grande potencial analítico no 

contexto da investigação apresentada nesta dissertação, uma vez que através dele a identidade de 

gênero passa a ser entendida não como causa de gestos, ações e desejos, mascomo efeito dessas 

atuações: 

 

Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são performativos, 

no sentido de que a essência ou identidade que por outro lado pretendem 

expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e 

outros meios discursivos. O fato de o corpo gênero ser marcado pelo 

performativo sugere que ele não tem status ontológico separado dos vários atos 

que constituem sua realidade. Isso também sugere que, se a realidade é 

fabricada como uma essência interna, essa própria interioridade é efeito e 

função de um discurso decididamente social e público, da regulação pública da 

fantasia pela política de superfície do corpo, do controle da fronteira do gênero 

que diferencia interno de externo e, assim, institui a “integridade” do sujeito. 

Em outras palavras, os atos e gestos, os desejos articulados e postos em ato 

criam a ilusão mantida discursivamente com o propósito de regular a 

sexualidade nos termos da estrutura obrigatória da heterossexualidade 

reprodutora. (BUTLER, 2001, p.195) 

 

A performance de gênero se configura, em sistemas compulsórios, como uma 

estratégia de se evitar punições sociais. O gênero requer performances repetidas que são ao 

mesmo tempo reencenação e reconstruções a partir dos significados estabelecidos socialmente. E 

na medida em que os atos performativos são atualizações realizadas pelos sujeitos, estão sujeitos 

às subversões.  

O gênero é um efeito das performances, compreendidas a partir de uma matriz 

referencial dual, mas que possibilita diversos arranjos. O capoeirista era repreendido em todos os 

treinos por não desempenhar adequadamente sua performance de homem. Entretanto, o gênero 

como efeito de performance também possibilita subversões, uma vez que o feminino e o 

masculino tem que ser atualizados a cada performance.  
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Tesoura mostra em uma fala que na capoeira existe a possibilidade de gênero não 

ser determinante no desempenho e reconhecimento de uma mulher. Neste caso a diferenciação 

não implica necessariamente em desigualdade: 

 

É(...), uma mulher se for maliciosa, se for boa ela pode ser melhor no jogo. Às vezes se 

for apelar, sair do jogo, o homem pode ser melhor pela força, mas no jogo não tem nada a 

ver. Se bem que até apelando eu já vi mulher dá em cara, o cara apelou e mulher deu nele.  

A Penteseléia54 do grupo, por exemplo, ela tem a mesma graduação que eu. Os caras 

aliviam ela, e ela não está nem aí, mete o pé. Eu mesmo já me dei mal com ela, fui jogar 

meio de leve e ela me acertou um  martelo na cara que eu quase dormi [quase desmaiou] 

(Tesoura).  

 

Sobre Penteseléia, Marcela me disse: “ela é boa, ela joga igual homem!”. Mirina, 

em outra ocasião, havia feito este mesmo comentário, mas acrescido de: “Só que ela é super 

feminina! Dá pra ser boa capoeirista e ser feminina.” Desse modo, embora o gênero seja um 

fator de diferenciação que subsidie desigualdades na prática da capoeira ele não é determinante 

no reconhecimento de um/a capoeirista/a.  

O que o exemplo supracitado elucida é que a habilidade e a combatividade 

deslocam a diferenciação. Isto é, embora gênero continue sendo um marcador de diferença - 

continuará havendo homens e mulheres - ele deixa de ser um fator de diferenciação para as 

mulheres hábeis. Entretanto, também nos mostra a existência de propriedades masculinas e 

femininas, ou seja, nos mostra que certas práticas ou comportamentos são classificados como 

masculinas ou femininas. Jogar bem e de modo combativo é tido por atributo masculino, logo 

dizer que uma mulher joga como um homem significa elogiá-la. Porém a ressalva de que apesar 

disso, ela é feminina revela a necessidade de se manter a diferença de gênero em algum nível da 

conformação da pessoa. 

O gênero se configura como um marcador de diferença e de diferenciação na 

medida em que uma posição inferior é imputada de antemão às mulheres determinando o tipo de 

treinamento que receberão. O mesmo não ocorre com os homens. Se um homem não possui as 

características esperadas para a prática da capoeira – tenacidade e agressividade, ele deve 

                                                 
54 Não conheci Penteseléia. É sabido que é uma professora do Rio de Janeiro que já venceu o campeonato brasileiro, 
disputando com os homens. 
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adquiri-las por meio do treinamento, e o professor deve exigir que isso aconteça. No exemplo da 

etnografia o professor insiste demasiadamente para que o rapaz (o Lesma) tenha uma postura 

mais firme, usando até mesmo apelido pejorativo para lembrá-lo que se encontra aquém do 

desejado.   

Desse modo, temos que os valores que conferem prestígio a um/a praticante são a 

habilidade e combatividade. Embora a prática seja atravessada por acepções de gênero que 

extrapolam e prescinde o universo da capoeira - pois estão presentes em diversos outros níveis 

sociais - as mulheres que ascendem em tal sistema valorativo adquirem tanto prestígio quanto os 

homens. Assim, ao perceber que em determinados tipos de agenciamento – o das mulheres 

extremamente hábeis- a diferenciação poderia ser desarticulada, comecei a atentar para a 

maneira pela qual o prestígio era adquirido e reconhecido.  

Percebi que além da ‘hierarquia institucionalizada’55, havia outra que denominei 

‘hierarquia fluida’. Esta opera, entre os (as) capoeiristas de cada grupo entre capoeiristas de 

diversos grupos, orientada pelos valores de malícia, habilidade e agressividade devidamente 

equacionados. As posições nesta hierarquia não são estáveis, estão sempre em disputa e são 

conferidas e policiadas através da troca de informações (fofoca) entre os(as) praticantes. É na 

‘hierarquia fluida’ que as praticantes podem adquirir prestígio e reconhecimento. Todas as 

praticantes, citadas neste trabalho, que obtiveram destaque na capoeira, estavam com maior ou 

menor frequência, na disputa por posições nesta hierarquia. Essa questão será melhor 

desenvolvida no próximo capítulo.  

  

 

2.6. O campeonato 

 

 

No grupo Amarelo há uma competição que ocorre anualmente e visa premiar os/as 

melhores jogadores/as, ela acontece nas versões, regional e estadual, brasileira e mundial. 

Descreverei a o campeonato regional do qual participei, e que abarca as cidades do interior 

paulista. Na abertura do evento os/as participantes entram, perfilados por cidade, enquanto que 

                                                 
55 Constituída pelas graduações que seus integrantes ocuparão em cada grupo, sendo a graduação máxima a de 
mestre. 
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capoeiristas da bateria de berimbaus e percussão tocam e cantam músicas que exaltam o 

pertencimento ao grupo.  

É neste momento que Cléo me diz: “Aqui, eles olham sua corda e te medem de 

baixo a cima. Vai sentindo o que é ser mulher na capoeira!”. Como estávamos em um evento que 

promovia um encontro entre praticantes do grupo, provenientes de diversas cidades, ela referia-se 

ao comportamento da média do grupo. Na graduação de Cléo a disputa por prestígio se acirra 

entre os praticantes, como veremos no capítulo sobre hierarquias e segmentaridades.  

Vale ressaltar que o jogo de roda difere do jogo de um campeonato.  Na 

competição, segundo a definição do grupo, o/a melhor jogador/a é aquele/a que joga com outro/a 

e não contra o /a outro/a. É necessário fazer a movimentação com objetivo, mas de modo que 

haja fluidez, ou seja, ambos devem atacar e contra-atacar prezando também a plástica do jogo. 

Esta plástica é a estética do grupo que envolve um padrão de movimentação, segundo o qual cada 

parte do corpo deve estar em uma determinada angulação e com uma determinada tensão de 

acordo com os golpes, esquivas e floreios a serem executados.  

Já em uma roda de capoeira o jogo pode ser mais “duro”, ou seja, mais combativo, 

como, por exemplo, a roda descrita por uma capoeirista que conheci no evento. Enquanto 

conversávamos, ela contou que havia se machucado, recentemente, em uma roda do Amarelo na 

cidade de São Paulo.  Ela apresentava várias escoriações no queixo e nos braços, então lhe 

perguntei sobre o ocorrido: 

 

Atalanta: Ah, foi na roda do Y lá em São Paulo. A menina veio pra cima de mim, fomos 

pro chão e foi soco e cotovelada. Estou toda machucada.  

Camila: Mas o mestre não parou a roda? 

Atalanta: Que nada, ele gosta disso! 

 

Vemos que existe uma separação formal entre aquilo que é concebido como 

capoeira e aquilo que é tido como externo à capoeira. No campeonato, só são validos os 

movimentos considerados como movimentos de capoeira, portanto, socos e alguns tipos de 

agarramentos não são utilizados. Entretanto, na prática cotidiana, das rodas, por exemplo, 

elementos considerados formalmente como genuínos e externos à capoeira se misturam. Nas 

aulas de capoeira também ocorre essa separação. Os movimentos treinados eram da capoeira, mas 
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eventualmente treinávamos outros “de fora da capoeira”, sempre com a ressalva do professor: 

“Esse movimento não é da capoeira, mas é bom saber para o caso de ser necessário”. É comum, 

também, os/as praticantes treinarem golpes de outras lutas por conta própria. 

 Voltando à descrição do evento. Após a abertura ocorreu uma “peneira”, onde 

todos os inscritos, divididos por categoria de graduação, deveriam jogar em uma roda da seguinte 

maneira: dois/duas se posicionam no “pé do berimbau”56 e iniciam o jogo até que os juízes 

encerrem-no para a próxima dupla poder jogar. Não havia sorteio, a sequência era por ordem de 

prontidão, quem chegasse no “pé do berimbau” iria jogar. Também não havia divisão por 

sexo/gênero, mas, embora houvesse muitas mulheres havia uma maioria de homens. Interessante 

notar que havia a categoria master em que o critério não era a graduação, mas a idade (mais de 40 

anos).  

Na peneira os juízes deveriam escolher 16 participantes que continuariam na 

disputa na parte da tarde. No total havia cerca de 200 inscritos, e os juízes eram professores do 

Amarelo. Nesta etapa não havia muito controle sobre os critérios de escolha dos juízes, estes após 

observarem a roda marcavam em uma folha os participantes escolhidos.   

Nas quartas de finais, etapa subseqüente à “peneira”, havia três juízes que 

deveriam atribuir notas, por quesitos, aos competidores. Os competidores, por sua vez, teriam que 

executar dois jogos: angola e são bento grande de regional. Os oito com maiores notas são 

classificados para a semifinal, e na semifinal os quatro com maiores notas vão para a final. Na 

final, novamente, são atribuídas notas, de acordo com os mesmos quesitos, e a partir das notas 

os/as praticantes são classificados entre a primeira e a quarta colocação. Lembrando que todas as 

etapas são divididas por graduação e foram, ao todo, além das categorias infantis e master, quatro 

categorias observadas.  

No entanto, alguns fatores me fizeram duvidar de haver um mínimo de 

objetividade nos julgamentos. Primeiramente porque os juizes eram integrantes e professores do 

Amarelo, sendo que alguns tinham alunos na competição. Além disso, observei uma enorme 

displicência por parte dos juízes que em vários momentos se ausentavam da banca ou 

conversavam com pessoas de fora dela, de modo que era inviável um exame minucioso dos/as 

competidores/as.  

                                                 
56 Local da roda, em frente a bateria de berimbaus, onde os/as jogadores/as posicionam-se, acocorados, para 
iniciarem o jogo. 
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2.7. Agora é que são elas!  

 

Após essa apresentação geral sobre o evento, tratarei de algumas questões 

relacionadas à problemática das relações de gênero. Primeiramente, constatei algo que já havia 

observado em minha pesquisa de iniciação científica, a saber, o fato de que quanto maior a 

graduação observada, menor o número de mulheres praticantes. A participação de mulheres é 

inversamente proporcional ao nível de graduação. Na categoria infantil, por exemplo, a diferença 

numérica, de meninos e meninas participantes, é praticamente irrelevante, podendo até apresentar 

mais meninas. Nas primeiras graduações, o número de meninas é bastante grande, embora menor 

se comparado ao de meninos, e essa proporção vai diminuindo conforme a graduação observada 

vai se aumentando. Essa proporção se mantém nos resultados das quartas de finais e semifinais.  

Das quatro categorias observadas apenas duas apresentaram uma mulher na final e 

ambas competidoras ficaram em quarto (e último) lugar. Porém, uma delas, Mirina, foi 

nitidamente injustiçada. Sua habilidade era notoriamente maior do que a dos outros 

competidores, realizando com maestria, além da movimentação básica, floreios (acrobacias) de 

alto nível de dificuldade.  A despeito de não haver a seriedade exigida para um evento de um 

grupo que apregoa a racionalização aplicada à capoeira, sua habilidade era inquestionável.  

Depois da premiação, com troféus e medalhas, aos primeiros, segundos e terceiros 

colocados de cada categoria, houve a premiação do destaque feminino de cada categoria. Neste 

momento, Mirina foi premiada. Interessante notar que não há prêmio de destaque masculino, o 

que remete, novamente, às discussões sobre performatividade, diferença, diferenciação e 

desigualdade. Ora, se há uma categoria específica para premiar as mulheres de destaque em uma 

competição mista significa que algo as diferencia. Desse modo, seria como enfatizar a posição 

diferenciada que as mulheres ocupam, e ao mesmo tempo cristalizar essa diferenciação, já que, 

diferentemente do que ocorre nos esportes (ou na sua grande maioria), não há separação por sexo 

nessa competição. Vale ressaltar que Penteseléia, citada por Martelo como exemplo de excelente 

capoeirista, já foi campeã na edição brasileira dessa competição. Por parte das capoeiristas, com 

que tive contado durante esses 12 meses, essa diferenciação, explicitada na premiação do 

destaque feminino, não é problemática. Pelo contrário, ela parece corroborar com a impressão, 

tanto dos homens como das mulheres, sobre as diferenças de gênero. 
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Como fora colocado, há uma interpretação biomédica das diferenças, segundo a 

qual, o corpo do homem seria mais forte do que o corpo da mulher. Tanto os praticantes quanto 

as praticantes concordam que as mulheres podem fazer tudo aquilo que os homens fazem na 

capoeira, mas alguns e algumas pensam que essa diferença, por si só, influenciaria no 

desempenho em um combate. Marcela, enquanto comentávamos nosso desempenho na 

competição, disse: “Foi bom, eu joguei com o X. Ele deixa a gente jogar, porque tem cara que 

quando vai jogar com mulher, não deixa jogar.” Ela também ganhou o prêmio de destaque 

feminino em anos anteriores, mas em momento algum ela questionou a razão de não ter sido 

contemplada com as primeiras colocações.  

A todo o momento ouvia competidores/as comentando que os resultados eram 

todos manipulados, que os juízes “faziam ganhar” quem eles queriam e não quem atendesse aos 

critérios da competição. A própria Marcela comentou: “A gente sabe que é tudo marmelada, mas 

vamos para nos divertir!”. No entanto, não ouvi nenhuma crítica nem em relação à premiação 

final, na qual Mirina foi visivelmente injustiçada, e nem em relação à existência do prêmio para o 

destaque feminino. 

Os episódios relatados retratam a complexidade das relações de gênero, pois nestas 

situações a diferenciação de gênero é compreendida, por seus atores, apenas como uma diferença 

inerente ao sexo, quando, de fato, ela é resultante de um valor hierárquico e, nestes casos, uma 

desigualdade. Muitas das praticantes percebem haver um tratamento desigual para com as 

mulheres por parte dos homens na capoeira. Isto porque, segundo suas falas, todas as vezes que 

se sentiram discriminadas ou desdenhadas foi por algum praticante homem e pelo fato de serem 

mulheres. Entretanto, o prêmio de destaque feminino, símbolo maior da diferenciação de gênero, 

não foi problematizado por essas mesmas praticantes.  
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Capítulo 3. HIERARQUIAS E SEGMENTARIDADES 

 

 

Volto, neste capítulo, a relatar minha trajetória pessoal para discutir hierarquias e 

segmentaridades. No primeiro capítulo narrei fatos, relevantes para o escopo da dissertação, 

referentes aos meus primeiros três anos na capoeira. A descrição encerrou-se no momento em 

que, por conta de incompatibilidade de horários (meus com os dos treinos) me desliguei das aulas 

de Martelo. Passado-se quase um ano, através de um amigo de classe de graduação, que também 

treinava, soube das aulas de capoeira no Instituto de Artes da Unicamp. Essas aulas não 

pertenciam à grade curricular de nenhum curso do instituto. Elas eram ministradas por um 

funcionário mestre de capoeira, (que denominarei) mestre Ginga. Eram muito diferentes das aulas 

de Martelo. Segundo Ginga, por serem as aulas voltadas para os cursos de artes, o aspecto lúdico 

era priorizado. 

As aulas começavam com uma ‘concentração’ em que todos/as davam as mãos e 

ouviam, de olhos fechados as palavras do mestre. Ele fazia ‘pregações’ de sua filosofia com 

frases do tipo: “Sintam a energia do seu companheiro, a energia do universo, a energia da vida!”, 

“Sinta seu corpo, a energia kundaline”, “A capoeira é luta de libertação, foi criada por escravos 

para luta contra a escravidão, hoje temos que lutar contra a dominação de nossas mentes, do 

consumismo, do sistema.”, “Estamos vivendo na Babilônia” “Vamos através do suor expurgar as 

energias ruins”. Sua filosofia sincretizava capoeira, hinduísmo, candomblé, catolicismo e 

rastafarismo. 

Ginga exercia uma liderança para além dos treinos. Os alunos o procuravam para 

ouvir conselhos referentes a problemas pessoais ou mesmo para ouvir seus ‘ensinamentos’. Suas 

aulas eram bastante incomuns para meus referenciais de capoeira. Após a ‘concentração’ vinham 

danças e ritmos afro-basileiros (afoxé, lundu, barravento) ou reggae. Depois, o treino dos 

movimentos de capoeira e por fim a roda de capoeira.  

Apesar da proposta lúdica, não era raro haver algum contato leve entre os 

jogadores. Havia disputa entre os praticantes mais experientes. Um querendo “pegar” o outro no 

jogo. Eu não perdia a chance de “encaixar” um golpe e era a única mulher dentre os mais 

experientes. Conduta que me rendeu o apelido de Camilão. Não era um apelido pejorativo, mas 

uma maneira de me sinalizarem como igual a eles.  
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A história do grupo de Ginga, que denominarei grupo Verde, é interessante na 

medida em que nos revela elementos e processos que podem ocorrer de modo mais geral no 

universo da capoeira, como, por exemplo as disputas por prestígio entre praticantes, nas rodas, e a 

segmentação dos grupos. 

Ginga era aluno de Mestre Antônio Ambrósio57, precursor da ‘capoeira moderna’ 

em Campinas. Morava em uma região na periferia de Campinas, conhecida por seus altos índices 

de pobreza e criminalidade, onde começou a ministrar aulas de capoeira no “Núcleo”58 do bairro. 

Anteriormente era Abaissá quem dava aulas de capoeira no local, mas por problemas pessoais 

havia deixado-as. Ginga, então, assumiu-as juntamente aos alunos que já as frequentavam. 

Um de seus alunos, o Grande, (que posteriormente tornara-se aluno de Ginga) 

conta que no início da história do “Núcleo”, dentre as modalidades de aulas ofertadas, havia 

Karatê e Capoeira. Grande, aos 14 anos, matriculou-se nas aulas de karatê. Alguns meses depois, 

Abaissá propôs ao professor de Karatê um combate, a fim de que o vencedor tivesse 

exclusividade no espaço. O professor de Karatê aceitou o desafio, mas perdeu a luta, tendo que 

abandonar o “Núcleo”. Segundo Grande, após Abaissá ter provado a ‘superioridade’ na luta, ele 

optou por treinar capoeira. Mencionei Abaissá para trazer um caso que exemplificasse como 

elementos de lúdico, violência e esporte podem se encontrar num emaranhado de relações. Ou 

seja, embora haja um movimento de esportificação da capoeira59, ele não dá conta de cooptar 

todos os grupos. E mesmo nos filiados às entidades esportivas, vemos que a presença de 

campeonatos não impede que, em outros níveis, a recreação ou as disputas individuais por 

prestígio ocorram.  

Ginga, embora fosse proveniente de um grupo de capoeira60, não deu continuidade 

a ele. Mesmo depois de formar seu próprio grupo, o Verde, não manteve uma estrutura 

hierárquica forte o suficiente para garantir a continuidade do mesmo. Seus quatro alunos que 

chegaram à graduação de professor seguiram rumos diversos. Com o fim das aulas no “Núcleo”, 

                                                 
57 Originário de Minas Gerais, onde aprendeu sua capoeira nas ruas. treinou em São Paulo com mestre Gilvan, 
estabeleceu-se em Campinas e na década de 70 abriu a primeira academia de capoeira de Campinas. Ele é o fundador 
das linhagens de capoeira naturais de Campinas. Embora genealogicamente relacionado à capoeira Baiana, por ter 
sido aluno de Gilvan, criou seu estilo que denominava “jogo de mandinga”. Filiou-se à Federação Paulista de 
Capoeira. Tornou-se mestre honóris causa no Instituto de Artes da Unicamp onde lecionou até o ano de sua morte.  
58 Espaço da prefeitura destinado a cursos e aulas para a população do bairro. 
59 A Confederação Brasileira de Capoeira é reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Organiza campeonatos 
nacionais e é filiada à Federação Internacional de Capoeira. 
60 Grupo Praia de Amaralina de Mestre Antônio Ambrósio 
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Ginga construiu um salão em sua casa para que fosse a sede de treinos do Verde. Esses 

professores tentaram, por um tempo, criar uma estrutura capaz de garantir o crescimento do 

Verde, ou seja, queriam “viver de capoeira”, porém esse projeto não vingara. 

Ricardo foi trabalhar no comércio, eventualmente assumia algum projeto de aulas 

para crianças. Guilherme continuou como marceneiro e tragicamente foi assassinado. Jair, 

buscando a estrutura que não obteve no Verde, entrou para um grupo de projeção nacional e 

internacional, no qual permanece até hoje. Grande foi o que permaneceu maior tempo junto à 

Ginga.  

 Conheci o Professor Grande, depois de quase um ano no Verde em um treino na 

sede do grupo.  Nem todos/as prosseguiam com ele, pois seu sistema de treino era rígido e exigia 

que se chegasse ao limite das capacidades físicas. Embora houvesse espaço para o jogo lúdico, 

seu treino não perdia de vista o aperfeiçoamento da técnica de luta da capoeira. Contudo, o fato 

que mais me chamou a atenção foi sua orientação ideológica que resultava em uma concepção da 

capoeira diversa da dos demais praticantes. Ele também era um ativista anarquista muito 

influenciado pela crítica social feminista e, por isso, não fazia nenhum tipo de diferenciação entre 

alunos e alunas na aplicação do treinamento.  

Grande também realizava críticas ao fato da capoeira ser reconhecida em apenas 

duas linhagens o que redundava em uma hegemonia das mesmas, e excluía tanto a história 

anterior a elas, quanto outras espécies híbridas de capoeira. Para exemplificar seu pensamento ele 

contava sobre antigos Mestres de capoeira que não pertenciam a nenhuma das duas linhagens 

hegemônicas, sobre seu “avô de capoeira” (mestre de seu mestre) que criara uma linhagem 

própria denominada “jogo de mandinga”, sobre mulheres capoeiristas como Maria Doze Homens 

e outras capoeiristas lendárias cujas histórias eram narradas em cantigas de capoeira.   

Passei a treinar com Grande, inicialmente na sede do Verde e posteriormente em 

outros locais. Grande foi criando seu próprio séqüito de praticantes, de modo que se fortaleceu e 

se firmou como professor de capoeira. Entretanto, enquanto que seu mestre investia cada vez 

mais na ludicidade em detrimento do treino de técnicas de luta, ele continuava com seus treinos 

‘pesados’. Tenho observado que, de modo mais geral na capoeira, os professores gozam de certa 

autonomia para imprimirem sua marca (via corporalidade) em seus alunos/as, desde que não haja 

conflito com os princípios do mestre ou do grupo.  Porém, como será descrito, não havia uma 

ideologia que conferisse coesão e continuidade ao Verde tal qual havia no Azul. A existência do 
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grupo estava centrada apenas na figura de Ginga. Por conseguinte, veremos que o 

aperfeiçoamento de Grande como professor resultou em alguns conflitos internos.   

Passado algum tempo, tornei-me a aluna mais antiga de Grande, e a essa altura, 

com sete anos de treinamento, estava apta a ‘ensinar’ iniciantes. Dando aulas comecei a me 

familiarizar com a idéia de ter que trilhar meu próprio caminho na capoeira, ou seja, não era mais 

só aluna, eu assumia certas responsabilidades. Entrei em um estágio em que, a partir de então, 

teria que ‘bancar’ meu estatuto. Isso implicava treinar mais, pois seria mais cobrada, fosse por 

meu professor ou por qualquer outro/a praticante que quisesse me enfrentar. Além de saber tocar 

os instrumentos percussivos, seria necessário apreender “segurar uma roda”, ou seja, ser capaz de 

comandar uma roda cantando e tocando berimbau. 

A maneira de Grande atuar e pensar sobre a capoeira, bem como nossas críticas ao 

sexismo, à homofobia e às outras questões estruturais do Verde, causavam certo incômodo a 

alguns integrantes e ao mestre. Sua habilidade também incomodava Ginga, que por diversas 

vezes lhe omitia convites, direcionados ao grupo, para apresentações artísticas em eventos, 

evidenciando não querer dividir as atenções do público e de patrocinadores com alguém mais 

habilidoso. Finalmente, Ginga simulou o furto de um rádio de sua academia para acusar Grande, 

e assim forjá-lo como inimigo perante os outros integrantes do grupo. A acusação e outras 

maledicências, partiram do mestre que fez uso de um instrumento de controle recorrente na 

capoeira apresentado no capítulo anterior, a saber, a fofoca. 

Após o desentendimento cabal, Grande se desvinculou por completo do Verde, e 

embora tivesse seus alunos, não pretendia criar um novo grupo, justamente por criticar o padrão 

atomizante da estrutura de grupos. Os outros alunos e eu continuamos treinando com ele, porém 

não usávamos uniformes e nem seguíamos as graduações de corda ou cordão. Nesse sentido, 

afirmo que meu percurso na capoeira passou a ser dissidente, pois não pertencíamos mais a 

nenhum grupo, e também não queríamos formar um novo como normalmente ocorre na capoeira 

em situações semelhantes.  

Deste relato gostaria de destacar dois pontos que serão desenvolvidos no capítulo. 

O primeiro deles refere-se aos dois tipos de hierarquia que eu constatei haver na capoeira: uma 

hierarquia de posições pré-estabelecida e outra não formalizada em que o que está em disputa é o 

prestígio conferido pelo domínio de certas habilidades ‘eleitas’ importantes na capoeira. 

Analogamente, no caso relatado, o mestre ocupa o maior posto na hierarquia institucionalizada do 
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grupo, entretanto quem detém o maior capital simbólico e, portanto, maior prestígio era Grande, 

que na hierarquia institucionalizada ocupava o segundo maior posto. Além de seu vasto 

conhecimento da história da capoeira e de sua destreza como tocador de berimbau, ele também 

era o mais forte e habilidoso do grupo. Esses atributos de Grande eram reconhecidos por todos, 

ou pela maioria dentro do grupo, o que lhe conferia prestígio. 

Em rodas de capoeira, que o Verde realizava ou era convidado a participar, Grande 

era sempre o responsável por defender a ‘honra’ do grupo, no caso de haver algum embate físico 

envolvendo algum integrante que ficasse em desvantagem no jogo. Quando algum integrante 

“apanhava” (levava um ou mais golpes) de maneira constrangedora ele, na condição de professor 

tinha que intervir. Não por consideração ao integrante, mas para “defender o grupo” e a si mesmo 

de uma má repercussão do ocorrido. Isto porque as notícias correm através do ‘boca a boca’ entre 

capoeiristas. Se um/a capoeirista ‘bate’ em outro/a, ele/a certamente irá divulgar o ocorrido. 

Também, outros/as capoeiristas, não diretamente envolvidos, costumam passar as notícias 

adiante. A ‘fofoca’ se configura como um mecanismo de policiamento dos estatutos individuais e 

coletivos. Grande era, portanto, uma peça fundamental na engrenagem que constituía o grupo. 

Sua presença era importante para manter o estatuto do Verde frente a outros 

grupos, entretanto, detinha maior capital simbólico do que o mestre. Este, desejando concentrar 

em si, concomitantemente, poder e estatuto, fez o possível para eliminar aquele que entendia 

como seu concorrente. 

 O outro ponto a ser discutido, diz respeito à conformação dos grupos por 

processos de fissão e segmentaridade. Apoiado em Linheardt, Goldman (2001) diferencia esses 

conceitos: 

 

Se a “fissão” representa uma efetiva separação de grupos (ou seja, um grupo se 

converte em dois ou mais), a “segmentação” é um processo reversível, e o que é 

apenas um grupo em determinado nível segmentar se divide em dois, em outro, 

sem deixar de ser um no anterior (GOLDMAN, 2001, p.69). 

 

O conceito de segmentaridade foi introduzido na antropologia através dos estudos 

sobre os sistemas políticos africanos nas décadas de 30 e 40: 
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De modo muito sucinto, a idéia central é que, na ausência do Estado, outras 

instituições desempenhariam as funções próprias a ele. Rebatia-se, assim, na 

sincronia a célebre oposição diacrônica evolucionista, que opunha as sociedades 

baseadas no status àquelas centradas no contrato: em ambas se situariam 

justamente as “sociedades segmentares”, onde as linhagens fariam uma espécie 

de mediação entre o “sangue” e o território”. Ora ao tentarem estabelecer a 

existência de uma forma específica de organização que não se confundisse nem 

com o parentesco nem com os estado, Evans-pritchard e Fortes (1940) 

acabaram por legar a teoria da segmentaridade dois fantasmas teóricos gêmeos, 

dos quais, de certo modo, jamais conseguimos nos livrar: um morfologismo - já 

que se tratava de determinar um modo específico de organização social (as 

linhagens segmentares) - e um tipologismo- já que essa forma de organização 

poderia se distinguir de outras (GOLDMAN, 2001, p.67). 

 

  

Ao analisar a relação do movimento negro, da cidade de Ilhéus, com o processo 

eleitoral Goldman (2001, 2006) transpõe o conceito de segmentaridade para o Estado. Ele propõe 

segmentaridade como processo, como “o arranjo relativo das alianças políticas de acordo com 

critérios genealógicos, ou outros, de distância social entre grupos em disputa” (GOLDMAN, 

2006, p. 143). Desse modo, segmentaridade não se confundiria com um tipo de sociedade (das 

linhagens segmentárias), mas seria uma teoria política nativa que explica e orienta a prática 

política, sendo sempre um processo reversível. 

Goldman realiza um enorme avanço, ao por fim à clássica oposição entre 

sociedades com estado e sociedades segmentárias. Utilizar segmentariedade como uma teoria 

política nativa, tal qual fez Goldman, me ajudou a entender como os grupos de capoeira se 

‘expandem’ e se posicionam uns em relação aos outros. Contudo, observei que em alguns casos o 

processo de segmentaridade não é reversível, sendo mais adequado se falar em processo de 

fissão. 

  Assim, se um mestre de capoeira cria seu próprio grupo desvinculando-se do 

anterior, como fez Grande, isso seria um processo de fissão. Já Martelo (Azul) e Tesoura 

(Amarelo) tinham suas turmas de alunos/as sem se desvincular de seu grupo. A continuidade 

desses coletivos depende, em grande parte, de que seus membros, estando aptos, criem novas 
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turmas de alunos/as. Esses novos coletivos são ao mesmo tempo autônomos e vinculados ao 

grupo matriz. Autônomos por que são geridos pelo/a professor/a responsável, mas vinculado, pois 

o novo coletivo é uma extensão de sua matriz, devendo o/a professor/a deve responder ao/a 

mestre e seguir suas diretrizes, fato este que também se relaciona com a estruturação hierárquica 

dos grupos. A hierarquia, no sentido de uma ideologia holística, é parte importante do processo 

de segmentação dos grupos, ou seja, ela é fundamental para manter a coesão. Creio que no caso 

do Verde a crise na hierarquia resultou na não expansão do mesmo.   

Se por um lado, como muitos/as capoeiristas argumentam, não existe uma 

capoeira, mas várias (partindo do pressuposto de que cada grupo tem um estilo próprio), por 

outro, a constatação de uma dinâmica de complementaridade entre grupos, possibilitou-me 

atribuir holismo a certos aspectos da capoeira. Hierarquia e segmentariedade são dois destes 

aspectos. 

 

 

3.1. Hierarquias 

 

 

A prática e os grupos de capoeira se estruturam a partir de dois tipos de hierarquia. 

Uma que denomino ‘hierarquia institucionalizada’ e outra que denomino ‘fluida’ na qual se 

disputa posições de prestígio. A primeira está relacionada à organização do grupo e a segunda ao 

engajamento pessoal na disputa pelo prestigio através da habilidade e destreza no jogo. Em uma 

aproximação com o modelo teórico de Dumont (1992) a primeira corresponderia à ideologia 

hierárquica não-moderna, e a segunda à ideologia moderna individualista. Para Dumont a 

hierarquia é subjacente à classificação, é uma relação de valor, constituindo, portanto, a função 

simbólica. Nesse sentido, a hierarquia é considerada estrutura de valores contidos em 

determinado aparato ideológico.  

Desse modo, o que variaria de sociedade para sociedade seriam os valores que 

orientariam suas respectivas ideologias. Os elementos “superiores” contradizem e incluem os 

“inferiores”, no que Dumont denominou “englobamento do contrário”. 

A “hierarquia institucionalizada” estabelece as graduações – de iniciante a mestre - 

dos membros de um grupo. As graduações são etapas pré-estabelecidas que devem ser alcançadas 
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de maneira ordenada, e cumprindo-se suas respectivas exigências. Esta hierarquia se configura na 

linhagem e está relacionada à competência de expansão do grupo. A ideologia hierárquica 

garante que a linhagem não se dilua, ou seja, a coesão persiste mesmo havendo o surgimento 

constante de novas unidades mínimas que constituem o grupo. Quanto mais forte for essa 

ideologia, maior será a coesão interna e expansão do grupo, e, por conseqüência, maior será o 

valor simbólico a ele agregado.   

Entretanto, há outra hierarquia que estabelece o estatuto de cada integrante e que 

independe da graduação (posição ocupada na hierarquia institucionalizada). Ela nos revela os 

valores que orientam a ideologia dos grupos de capoeira observados. Ao contrário da hierarquia 

de graduações, que é, de certo modo, estática, a hierarquia de estatuto fluida é relacional, pois 

está sempre em disputa. Os/as capoeiristas disputam no momento do jogo suas habilidades, de 

modo que o mais hábil é aquele que através do domínio dos golpes, contra-golpes e defesas 

consegue se sobressair nos jogos. Estabelece assim, um sistema aparentemente mais 

meritocrático, onde as habilidades individualizadas é que ditarão os contornos dessa hierarquia 

fluida. Desse modo, existem os/as mais e os/as menos hábeis, sendo que, ser considerado hábil 

resulta em reconhecimento e prestígio.  

Em consonância com o que observou Dumont (1992) sobre o sistema de castas na 

Índia, há uma disjunção entre poder e estatuto. Em outras palavras, os postos de poder não 

coincidem necessariamente com os estatutos de prestígio. No Amarelo a hierarquia de graduação 

desempenha um forte papel estruturante. Como exemplo, cito a fala Tesoura que em uma ocasião, 

no momento do aquecimento, em que estávamos perfilados em quatro blocos, me disse: “Passa 

para traz, os mais graduados a frente. Tem que respeitar a hierarquia”. Entretanto, embora a 

graduação seja importante ela não determina por si o grau de prestígio do/a capoeirista, ele deve 

ser concebido na disputa. Muitos/as não apreciam a competição, e ela, de fato, não é necessária 

para a prática, mas aqueles/as que não apresentam o ímpeto de competição ficam alheios às 

disputas por prestígio.  

Desse modo, um/a capoeirista pode apresentar uma alta graduação, sem, no 

entanto, desfrutar de prestígio. A posição de prestígio prescinde da posição na hierarquia 

institucionalizada do grupo, ela está relacionada à habilidade e destreza no jogo, na habilidade em 

não apanhar ou até mesmo de bater.  
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3.2. Segmentaridades e Linhagens 

 

 

De acordo com o propalado pelo IPHAN, e corroborado pela impressão de 

Grande, a ‘capoeira moderna’ se configura como um conjunto de coletivos de capoeiristas que se 

identificam com, ou reivindicam pertencimento genealógico ou de afinidade a, um ou ambos61 

dos dois grandes estilos – regional e angola. Veremos nesse tópico que esses dois estilos surgem 

centrados nas figuras de dois mestres de capoeira: Bimba e Pastinha, e que através de processos 

de segmentação espalham-se pelo território nacional e posteriormente alcançam vários outros 

países pelo mundo. 

Ao analisarmos morfologicamente os dois estilos podem ser compreendidos como 

duas linhagens ‘fundacionais’. Contudo, apenas os/as pertencentes à capoeira angola utilizam o 

termo “linhagem” para definirem sua história62. Os/as praticantes de capoeira regional, ou de sua 

vertente denominada contemporânea63, na qual o grupo Amarelo se enquadra, não utilizam o 

termo linhagem de modo recorrente, mas enfatizam que seu mestre foi aluno Bimba (criador da 

regional) e vêm-se como praticantes de um estilo específico de capoeira resultante de um 

aprimoramento da regional. Entretanto, como veremos, a linhagem não está restrita à morfologia 

dos grupos, mas desempenha um papel simbólico na conformação dos mesmos.  

Em sua gênese as linhagens (Angola e Regional) formam-se de modo relacional, 

ou seja, uma em oposição à outra. Cada qual re-significa a capoeira de acordo com certo conjunto 

de aspectos simbólicos disponíveis na sociedade vigente. Mestre Bimba almejava difundir a 

capoeira como arte marcial, para tanto, criou uma metodologia de ensino que poderia ser aplicada 

em diversos locais como escolas ou quartéis. Mestre Pastinha, embora também houvesse 

sistematizado o ensino de sua capoeira, reivindicava para si o papel de protetor da tradição da 

capoeira. Sobre a relação dialógica entre esses estilos coloca Letícia Reis: 

 

                                                 
61 Os grupos que se reivindicam capoeira angola não jogam regional nem nenhuma de suas derivações. Todos os 
grupos com que tive contato, embora se aproximassem mais da regional também praticavam o jogo de angola. Em 
geral, seguindo a maneira de realizar o toque  no berimbau ‘instituída’ por Pastinha: o mais grave (gunga)  tocando 
“angola”, o médio tocando “são bento pequeno” e o mais agudo (viola) repicando no toque de “são bento grande”.   
62 Afirmam sua identidade através linhagem cultivando a memória genealógica. 
63 Capoeira contemporânea, não se configura como uma linhagem, mas é uma vertente da capoeira regional. Os 
grupos que introduziram novos elementos ao estilo são denominados capoeira contemporânea. 
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No centro Esportivo de Capoeira Angola, Pastinha passou a ensinar essa 

modalidade de capoeira. A origem da designação é obscura. Embora vários 

mestres baianos que se iniciaram na capoeira antes do advento da regional 

atribuam anterioridade ao termo angola (chegando a lembrar, de forma um tanto 

provocativa, que Bimba era um eminente “angoleiro”), parece que, com 

Pastinha, a expressão passou a ser mais utilizada, pois ele chamou assim ao 

estilo de capoeira que ensinava para diferenciá-lo daquele desenvolvido por 

Bimba (REIS, 2004, p. 208). 

 

Enquanto Pastinha criava um mito de origem para a capoeira, no qual localizava 

em Angola seu surgimento, Bimba afirmava a origem baiana e brasileira da capoeira. Nesse 

processo de polarização da capoeira em dois estilos há de se destacar a participação de 

intelectuais partidários do paradigma culturalista que classificavam a cultura em termos de pureza 

ou degradação. Edison Carneiro, Renato Almeida e Jorge Amado, por exemplo, tomam a 

capoeira angola como tradicional e, portanto, legítima em oposição à capoeira regional avaliada 

como híbrida (ou mestiça) e, portanto, sem valor em termos culturais (VASSALLO, 2004).  

No artigo “Capoeiras e intelectuais: a construção coletiva da capoeira ‘autêntica’”, 

Simone Vassallo discorre sobre a relação de proximidade entre mestre Pastinha e intelectuais 

baianos, dentre eles Edison Carneiro e Jorge Amado, que freqüentavam sua academia, e como 

estes intelectuais, pautados nos paradigmas culturalistas, elegeram a capoeira de Pastinha como 

um exemplar de autêntica cultura afro-brasileira. Ao mesmo tempo criticavam a capoeira de 

Bimba por apresentar traços exógenos àquela que consideravam como autêntica. Simone 

Vassallo nos mostra a influência do paradigma culturalista na conformação da capoeira angola: 

 

Mas o passo mais importante de Pastinha rumo à reafricanização parece ter sido 

a apropriação da expressão Capoeira Angola para designar a atividade que 

praticava. Já vimos que essa expressão não parecia ser utilizada pelos capoeiras 

quando Edison Carneiro a veiculou, e que seria apenas um toque de berimbau, 

segundo Waldeloir Rego. Assim, podemos formular a hipótese de que Pastinha 

teria se inspirado na classificação erudita, proposta por Edison Carneiro, 

incorporando-a ao universo da capoeira num momento em que essa expressão 
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ainda não era veiculada pelos praticantes como uma modalidade de jogo 

específica” (VASSALLO, 2004, p.117).   

 

Dessa breve explanação sobre a gênese das linhagens da capoeira é importante 

reter a característica relacional e dialógica que mantinham entre si, pois, essa característica 

permanece entre grupos de capoeira. Após a consolidação desses dois estilos de capoeira, surgem 

pelo Brasil grupos de capoeira criados por praticantes dessas escolas e por capoeiristas não 

filiados a elas, mas que haviam aderido à lógica dos grupos e escolas de capoeira64. Portanto, 

quando afirmo que Angola e Regional são as linhagens fundacionais, não me refiro unicamente 

as suas linhas genealógicas, mas, sobretudo, ao valor simbólico que desempenham na 

conformação do universo da capoeira, pois os grupos65 que posteriormente aparecem66, tem como 

norte os modelos de capoeira criados por Mestres Bimba e Pastinha. 

Tal valor simbólico é tão pregnante, sobretudo na angola, que há casos em que 

mestres de grupos híbridos– não ligados genealogicamente a essas linhagens ‘fundacionais’, 

optam em abandonar seus grupos de origem por um que detenha uma linhagem mais ‘pura’. A 

linhagem torna-se um elemento que agrega valor ao grupo que a possui. Principalmente entre 

os/as angoleiros/as a linhagem é superestimada. Como exemplo cito o caso de um mestre de 

Campinas, dissidente do grupo Azul (regional), que criou seu próprio grupo de capoeira angola. 

Após algum tempo, creio que a fim de obter legitimidade para sua capoeira angola, aderiu a um 

grupo da linhagem de Mestre Pastinha. Recentemente soube que ele havia se desvinculado dessa 

linhagem também. 

Jair (professor formado por Ginga) e também Mestra Dandara (citada no primeiro 

capítulo) incorporaram-se a novos grupos. É relativamente comum a migração de capoeiristas de 

um grupo a outro. Os grupos maiores, ou seja, aqueles que conseguiram expandir seus domínios 

                                                 
64 Cf. Reis (1997) e Areias (1983). 
65 Vale ressaltar que me refiro a todos os grupos de que tenho conhecimento, seja por vivência ou por meio de 
trabalhos acadêmicos. Na França há uma experiência de capoeira libertária, sem nenhum tipo de formalização ou 
hierarquia. Cf. Vassalo (2003). 
66 Grupos, surgidos a partir de 1960 em São Paulo, foram criados por imigrantes baianos que não necessariamente 
foram alunos de Bimba ou Pastinha. Reis (1997) descreve a ‘primeira geração da capoeira em São Paulo’ 
circunscrevendo os mestres imigrantes em uma destas duas vertentes. O que nos leva a concluir que ou muitos deles 
utilizaram as capoeiras de Bimba e Pastinha como referência da prática, ou a classificação -feita a posteriori - pode 
não ser fidedigna aos fatos. 
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são os mais procurados nesse processo de migração, justamente pelo valor simbólico que 

emanam para seus integrantes. Como na, já citada, fala do professor do Amarelo: 

 

Se eu souber que alguém foi treinar fora do grupo eu boto pra fora. Por que o 

grupo tem história, tem fundamento pra não precisar ir buscar fora em outro 

grupo. Os outros é que estão querendo entrar, a gente não tem que ir até eles. Tem 

roda também que eu nem entro para não dá moral se não for uma coisa séria. Aí 

vão falar: a roda está boa, os caras do grupo Amarelo estão indo lá. Vocês não 

sabem o peso que tem o nome Amarelo, é uma responsabilidade muito grande 

(Martelo). 

  

 Já na angola o valor de pureza da linhagem parece ser o que agrega maior valor e 

procura. Os grupos definem o estilo da movimentação, o caráter dos jogos, o uniforme, a 

quantidade de graduações, as cores das cordas referentes às graduações, os eventos etc. de cada 

grupo. Podemos considerar cada grupo como vinculado a uma linhagem, tenha ele surgido por 

processo de segmentação ou por fissão. Isto é, a origem tem que ser pontuada. A linhagem, nesse 

sentido, é uma referência que atesta legitimidade ao grupo, ao situá-lo em uma determinada 

‘tradição’, mas não determina seu rumo. Ou seja, morfologicamente pode haver diversos grupos 

de estilos diversos que apresentam uma linhagem comum.  

Os grupos surgem por fissão, ou em alguns casos por segmentação.  Se tomarmos 

os grupos, com os quais tive contato, citados nesse trabalho, como exemplo, temos os casos 

seguintes. 

O primeiro grupo de Campinas foi criado por mestre Antônio Ambrósio, 

proveniente de Minas Gerais, aprendeu capoeira nas ruas67. Em Campinas ele começou a dar 

aulas de capoeira em uma academia de balé. Mestre Antônio dizia que sua capoeira, não era 

angola nem regional era o “jogo de mandinga”. Contudo ele aderiu a Federação Paulista de 

Capoeira.  

                                                 
67 Essas informações foram fornecidas por Grande, que frequentava a casa de Mestre Ambrósio, quando esse ainda 
era vivo. 



 

 
 

78 

 

Dois de seus alunos se desvincularam de seu grupo e criaram o grupo Azul, o 

primeiro no qual treinei. O Azul também era federado e havia criado uma sequência de 

movimentos baseados nas sequências de Bimba. Também se treinavam movimentos de angola. 

Ginga também foi aluno de Mestre Antônio, mas mesmo depois de ter 

estabelecido seu grupo (o Verde) continuava a freqüentar e pagar as aulas de seu mestre. Grande 

também as freqüentava por ser aluno de Ginga, e recorrentemente nos anos em que estive no 

Verde ouvia, tanto Ginga quanto Grande, enfatizarem a genealogia do grupo. Assim, não ocorreu 

uma fissão. 

Grande por sua vez, rompeu drasticamente com Ginga e não se reivindicava nem 

angola e nem regional. Contudo, apreciava a metodologia de Bimba, por acreditar que esta se 

aproximava mais de sua concepção de capoeira como luta. Utilizava movimentações que 

aprendera com Abaissá, Ginga e Mestre Antônio, as contidas na metodologia de Bimba e outras 

que aprendia com amigos capoeiristas.  

Interessante notar que apesar dos estilos específicos de cada grupo, que 

determinariam sua “movimentação”, há uma “circulação” de movimentos. Isto é, pode-se “pegar 

um movimento” observando uma roda ao vivo ou por vídeo68, ou até mesmo com algum colega 

capoeirista, e incorporá-lo a seu ‘repertório’.   

O grupo Amarelo é, dos três, o maior69 e o mais hierarquizado. Assumem-se 

portadores de um estilo próprio, mas derivado da regional, pois seu mestre foi aluno de Bimba. 

Desse modo, há um processo de segmentação no qual, o Amarelo em um nível é um grupo único 

e específico, mas em outro- no nível da memória genealógica- pode ser relacionado à regional.   

Dentro de cada grupo os/as alunos/as aptos/as a ensinar constroem novos 

desdobramentos do mesmo, arregimentando novos/as praticantes que darão continuidade à ele. 

Contudo, um/a professor /a ou mestre pode se desligar de seu antigo grupo e criar o seu próprio 

por fissão. Desse modo, o novo grupo terá suas características próprias, mas, em geral, se 

considerada numa perspectiva da memória genealógica estará vinculada a sua linhagem 

anterior70.  

                                                 
68 DVDs de rodas de capoeira são vendidos no comércio informal ou pelos próprios grupos. Muitos vídeos estão, 
também, disponíveis na internet.  
69 Presente em vários estados do território nacional e em outros países. 
70 Processo semelhante é descrito por Goldman (2001) acerca dos blocos afros de Ilhéus, em que sob uma 
perspectiva genealógica estão relacionados a duas linhagens. “As rupturas que dão origem aos blocos são atribuídas a 
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Pode-se dizer que o grupo possui uma marca, um estilo específico que o diferencia 

dos demais. Cada grupo consolida um estilo de movimentação, de canto, de vestimenta, de 

filosofia que é comum a todos/as seus integrantes e estes criam uma identidade na capoeira a 

partir do seu grupo e em relação aos demais.  

Algumas perguntas comuns em um encontro amistoso entre dois/duas capoeiristas 

de grupos diversos são: de que grupo você é? Quem é seu professor? Quem é seu mestre? Estas 

perguntas além de trazerem à tona a linhagem como característica fortemente estruturante da 

capoeira, dão início a uma conversa na qual os capoeiristas demonstram conhecer o mundo da 

capoeira: seus mestres, quem é afeto ou desafeto de quem, quem apanhou ou quem bateu em tal 

ou tal evento. Os diversos grupos, apesar das especificidades, compartilham certos valores e uma 

referência comum: uma história de origem criada por intelectuais e capoeiristas. Estes diversos 

grupos se complementam ao se diferenciarem e constituírem sua identidade em oposição ao 

outro, e ao formarem um universo na qual a disputa individual por prestígio, em certas 

circunstâncias, é mais importante do que pertencimento grupal.  

A busca pelo prestígio se dá dentro do grupo, como colocado anteriormente, e 

entre capoeiristas de diversos grupos. Por outro lado, em rodas onde estão presentes diversos 

grupos, a tendência é a linhagem ser acionada, ou seja, a tendência é de que os capoeiristas de um 

mesmo grupo protegerem-se mutuamente. Embora o grupo não seja o motivo da disputa - ou seja, 

não se trata de disputa entre grupos, mas de prestígio individual - capoeiristas de um mesmo 

grupo, em situações de tensão, defendem-se mutuamente em nome do mesmo.  

A fofoca, como já salientado, é o meio pelo qual se policia a posição de prestígio 

ou não-prestígio de um capoeirista. Essa posição é construída dentro da dinâmica do próprio 

grupo ou entre capoeiristas de diversos grupos em rodas de rua, de eventos públicos ou eventos 

de organização e participação de determinados grupos. 

O grupo também é substancializado na movimentação corporal. No Amarelo há 

uma grande preocupação com a padronização dos movimentos. Durante os treinos ficamos 

“congelados” em uma posição de golpe ou esquiva, o professor, então, passa corrigindo a posição 

das mãos, pés, cabeça e braços, de modo que todos ficam de acordo com o padrão do grupo. 

                                                                                                                                                              
brigas entre seus componentes, a maior parte ligada a problemas financeiros e/ou desentendimentos sobre a 
organização do bloco (GOLDMAN, 2001, p. 59).” 
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Porque eu tendo experiência na capoeira, incorporar a movimentação do Amarelo 

foi um novo e nada fácil aprendizado71. A posição dos braços e mãos é diferente do que eu estava 

habituada realizar. As esquivas também, enfim, quase tudo era novidade. Estar na capoeira é 

pertencer a um grupo e este processo, entretanto, não é automático, exige um aprendizado, uma 

memorização corporal dos movimentos e a incorporação das idéias desse coletivo. 

Os grupos dividem-se, formando novos grupos, entretanto compartilham de um 

universo simbólico comum que permite que hora possam se “unir” para fruir uma roda de 

capoeira e hora possam entrar em disputa. Até mesmo as identidades grupais são constituídas de 

maneira relacional, ou seja, um grupo, grosso modo, é aquilo que o outro não é. Desse modo, 

tomar segmentaridade como uma teoria política nativa, tal qual propõe Goldman (2001, 2006) 

para análise deste sistema de grupos e linhagens contribui para escaparmos dos paradigmas 

culturalistas ou esportificantes que rondam os estudos sobre a capoeira. 

 

 

3.3. Intersecções entre Gênero, Grupos e Linhagens  
 
 
Ainda no início da pesquisa, quando ainda treinava com o Grande, comparecemos 

a uma roda organizada por um grupo de capoeira angola. Interessamos em participar do evento 

por se tratar de uma mobilização em referência ao oito de março e pela ampla divulgação 

convidando capoeiristas mulheres ao evento. O que deveria ser uma articulação em torno daquilo 

que motivou a roda, o dia internacional da mulher, se transformou em uma disputa entre capoeira 

angola versus capoeira regional. Capoeiristas de diversos grupos estavam presentes, mas a roda 

teve que seguir o ritmo da angola, já que o berimbau era revezado entre as capoeiristas desse 

grupo e negado às demais. A negação não era objetiva, era mais uma ausência de convite às 

mulheres dos outros grupos para tocá-lo. Logo após a roda, houve uma reflexão sobre a 

participação das mulheres na capoeira da qual participei até certo momento. O “bate-papo” 

deveria ocorrer entre as mulheres, mas era aberto aos homens, que lá estavam a assistir.  

Uma das alunas anfitriãs iniciou a conversa com um discurso inflamado sobre o 

sentido do oito de março, e colocou que aquela roda fora pensada como uma maneira de refletir 

sobre o sexismo que impera em nossa sociedade. Questionei se a realização de rodas só com 

                                                 
71 Cf. Mauss () sobre as técnicas corporais. 
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mulheres não teria um lado perverso, no sentido de maquiar o problema, reservando às mulheres 

na capoeira um local restrito onde elas possam se expressar com liberdade. A mesma, então, 

respondeu que no seu grupo (angola) não havia esse problema de discriminação, já que na 

capoeira todos/as são iguais e tem que se jogar com quem está “no pé do berimbau”, 

independentemente de quem seja. Essa fala me deixou intrigada, pois, se neste grupo não há esse 

problema, porque então realizar um evento só de mulheres? 

Uma professora desse mesmo grupo, porém de outra cidade, falou sobre a 

presença da mulher na capoeira. Segundo ela, a capoeira tem sua origem no N’golo uma dança 

guerreira na qual dois jovens disputam uma mulher. Sendo assim, ela relatou “se sentir muito à 

vontade na capoeira, pois, bem ou mal a mulher sempre esteve nela presente”. Após essa fala, 

coloquei que apesar de a primeira mestra (Mestra Cigana) só ter se formado em 1980, dados 

históricos atestam que mulheres foram presas por capoeiragem no final do século XIX e início do 

XX. O mestre do grupo interveio, de modo exaltado, na conversa (a princípio só de mulheres) 

para questionar se alguém dali sabia como mestra Cigana havia se formado, transparecendo que 

rechaçava a legitimidade do fato. Antes mesmo de alguém responder a pergunta, eu e meu 

professor nos levantamos mostrando repudio a fala e pronunciamos que sairíamos pela arrogância 

do mestre. O mestre ficou desconcertado, pois não esperava que alguém o “desafiasse”. 

 Avalio que sua intenção era desqualificar minha fala, pois eu era – 

relacionalmente - representante da regional, e também desqualificar Mestra Cigana, não 

pertencente a sua linhagem. Ademais, eu estava contestando e mostrando ter mais conhecimento 

sobre a capoeira do que as angoleiras, sobressaindo-me na conversa que se tornara um debate 

polarizado72. A disputa que estava posta era uma disputa entre as duas grandes linhagens, uma 

disputa por prestígio e poder seja na roda ou no embate de idéias. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Os/as angoleiros/as dizem possuir o conhecimento das tradições e história da capoeira, se contrapondo as/aos 
praticantes da regional, que segundo os/as primeiros/as seriam alienados/as. 
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Capítulo 4. QUESTÕES DE GÊNERO NAS PRÁTICAS 

CORPORAIS/ESPORTIVAS 

 

 

O problema fundamental trazido à tona pelo movimento feminista radical é o de 

que a divisão dos indivíduos em homens e mulheres é subsidiária de um tipo específico de 

dominação, o assim denominado patriarcado. Se por um lado, o conceito de patriarcado 

evidenciava um tipo específico e, até então, invisível de opressão: a opressão sofrida pelas 

mulheres; por outro lado, tornava-se vago, na medida em que não dava conta das especificidades 

sociais locais, enunciando a existência de um sistema político trans-histórico e trans-cultural 

(PISCITELLI, 2002). 

O conceito de opressão evidenciou questões não antes contempladas pelo 

pensamento de esquerda, majoritariamente influenciado pelo marxismo. No entendimento do 

pensamento social o poder emanava das classes sociais dominantes ou do Estado e, portanto, 

questões relacionadas a estas esferas eram por excelência questões políticas. As feministas 

radicais levantaram questões que não se enquadravam nesse registro da política, como por 

exemplo, aquelas relacionadas à esfera do privado e das relações sociais (PISCITELLI, 2002). 

Desse modo, se os problemas73 que incidiam sobre as mulheres não eram problemas individuais 

isolados, mas sim sociais e coletivos, deveriam ser combatidos coletivamente.  

Entretanto, como abordar a questão da mulher tem sido uma discussão na teoria 

feminista, afinal as mulheres são diferentes entre si, sobretudo no que tange às diferenças de 

classe social, raça, etnia, sexualidade. Porém, ser mulher, não é uma condição da ‘natureza’, mas 

resultante de um processo de socialização que, entre outras coisas, prescreve um conjunto de 

comportamentos, preferências e emoções. É, antes de tudo, compartilhar da certeza de que 

existem homens e mulheres. Logo, falar em mulher nesta ou naquela situação é totalmente 

relevante. Afora as diferenças, subjetivas e objetivas, entre as mulheres, elas são interpeladas por 

                                                 
73 Nos grupos de autoconsciência, por exemplo, estas questões vinham à baila. Esta prática de ação política utilizada 
e difundida pelo movimento feminista radical dos anos 60 e 70 do século XX consistia em oferecer um espaço para 
que as mulheres expusessem seus problemas e aflições individuais. O objetivo desta prática era evidenciar que certos 
problemas eram comuns e similares entre as mulheres e tinham, portanto, que serem tratados como uma questão 
coletiva e não individual. 
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uma socialização que as desobrigam de adquirir o capital simbólico necessário para gostar e 

praticar esportes.  

Em geral, a família ao incentivar uma menina (criança) à pratica corporal, a 

seleciona pelo crivo da normatividade de gênero, sendo tomadas como mais apropriadas às 

meninas as práticas associadas à “delicadeza” ou não masculinizantes, como por exemplo, 

danças, vôlei ou natação, vide minha trajetória pessoal. Drama semelhante é explicitado por 

Oliveira (2010), em sua etnografia sobre as relações de gênero no voleibol, relatando sua 

experiência particular com a Educação Física escolar. Ele indica que queria jogar vôlei, mas as/os 

professore/as davam bola de futebol para os meninos e de vôlei para as meninas, já induzindo à 

classificação generificada desses objetos e por conseguinte dessas modalidades esportivas. Ao 

analisar as relações de gênero no vôlei, o autor enfatiza que este esporte é socialmente 

considerado como de mulher ou de ‘viado’. Seus interlocutores atribuem essa classificação à 

associação entre violência e masculinidade, por conseguinte, a suposta ausência de violência no 

vôlei seria associada à feminilidade e à homossexualidade masculina.  

Trabalhos como os de Altmann (2001), Fernandes (2008) e Mariano (2010) 

abordam o papel das práticas pedagógicas, no âmbito da Educação Física, na reprodução das 

relações assimétricas de gênero. Isso ocorre quando educadores ou educadoras avaliam ou 

delegam atividades diferenciadas para meninos e meninas, como se houvessem habilidades inatas 

e específicas para cada gênero, de modo a reproduzir ‘sólidas’ barreiras de gênero. 

Altmann e Sousa (1999) colocam ainda, sobre o conflito gerado pela existência de 

um time de meninas nos jogos de futebol no espaço escolar. Quando meninas formavam time 

para jogar contra os meninos e venciam, deflagrava-se um conflito, no qual os ataques se davam 

na forma de ofensas e xingamentos dos meninos para com as meninas. Conclui, então, que para 

estes meninos perder para outros meninos era normal, ao passo que perder para meninas era uma 

desonra. Ora, se perder para meninas é uma desonra, isso significa que as meninas eram 

consideradas inferiores quando comparadas aos meninos. 

No Brasil, o Estado Novo regulamentou a prática esportiva para mulheres em 

1941, e o decreto-lei 3199 proibia mulheres de praticarem esportes “incompatíveis com as 

condições de sua natureza”. E, em 1965 (deliberação 7/65), o decreto supracitado foi 

regulamentado por deliberação do Conselho Nacional de Desportos, proibindo a prática de lutas 

de qualquer natureza, futebol de salão, futebol de praia, pólo aquático, pólo, rúgbi, halterofilismo 
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e beisebol. Apenas em 1979, essa deliberação foi revogada, após a equipe brasileira de judô 

feminino ter vencido o campeonato sul-americano de judô em 1979. O feito só foi possível por 

que seu técnico registrou as atletas com nomes masculinos (ROSEMBERG, 1995).  

Segundo Rosemberg (1995), Pereira (1984) analisa agentes socializantes em 

atletas universitárias aplicando questionários para 120 mulheres entre 15 e 31 anos. A conclusão 

é de que as primeiras experiências esportivas se deram na escola, contrariando a expectativa de 

uma influência familiar. O problema é que, de acordo com Rosemberg (1995), trabalhos 

descrevem a ocupação do espaço do pátio pelas meninas como restrita em comparação com a dos 

meninos.  Na análise de livros infanto-juvenis de 1950-75 a autora descreve a representação 

motora das personagens femininas como “catatonia observante”, pois “enquanto os meninos são 

descritos em grandes atividades motoras (subindo em árvores, praticando esportes), as meninas são 

descritas ou ilustradas completamente paradas, observando quietamente o que os meninos fazem” 

(ROSEMBERG,1985 apud ROSEMBERG, 1995). 

Em academias de musculação, por exemplo, vemos que há uma divisão de gênero 

nas escolhas do tipo de treino. Os homens utilizam-se da musculação para hipertrofia74, 

principalmente dos membros superiores, peito e costas; enquanto que as mulheres focam o 

trabalho de musculação nos membros inferiores, além de realizarem exercícios aeróbicos para 

manterem-se magras. Segundo Hans e Fernandes Vaz (2006), que observaram as práticas em 

academias de Florianópolis, o objetivo estético da maioria dos homens é tornarem-se musculosos, 

enquanto que o da maioria das mulheres é ficar magra, mas com pernas e glúteos torneados. 

Conseguir levantar bastante peso é para os homens um ato de valor, que atesta sua masculinidade. 

Por esse motivo, os homens de maior prestígio entre os pares são os veteranos ou “sarados”, ou 

seja, aqueles com o corpo musculoso.  

Embora também haja, nestes espaços, a presença de algumas fisioculturistas, elas 

não desfrutam de tanto prestígio entre as mulheres, quantos os fisioculturistas desfrutam entre os 

homens. São consideradas masculinizadas e, portanto também não são valorizadas pelos homens. 

Neste sentido, o valor estético não se encontra nos músculos em si, mas na masculinidade que 

eles representam. Desse modo, quanto mais músculos, tanto mais másculo. As mulheres de maior 

prestígio nas academias são as ditas “gostosas” e não as musculosas. Logo, nota-se as 

                                                 
74 Aumento da massa muscular. 
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normatividades de gênero imperantes nesse universo. Os autores constataram também que os 

homens observavam as mulheres de maneira muito mais ostensiva e cobiçosa do que elas a eles.  

Lessa e Oshita (2007) nos fornecem mais dados sobre a pedagogização dos corpos, 

porém, neste caso, orquestrada pelas federações de fisioculturismo ou bodybuilding. Segundo as 

autoras, o fisioculturismo feminino surge em meados dos anos 70 e seus campeonatos são, 

inicialmente, realizados por promotores independentes sem um corpo administrativo ou 

financiamento das federações. No início dos anos 80, a categoria feminina desse esporte alcança 

grande visibilidade com a criação de muitos campeonatos nos EUA e Inglaterra, contando, 

inclusive com cobertura midiática75 de canal esportivo. No entanto, esse cenário começa a ser 

modificado, quando em 1986, a NABBA (National Amateur Boby building Association), cria a 

categoria Figure para competição feminina, como uma maneira de pressionar a redução de massa 

muscular para as mulheres. Atualmente, a categoria bodybuilding feminino foi excluída de 

grande parte dos campeonatos internacionais, sob o argumento de uso indiscriminado de 

esteróides e anabolizantes. 

 

Existe uma avaliação generizada, enquanto os atletas masculinos são julgados 

por padrões objetivos, tais como a ‘muscularidade’ e ‘simetria’, as 

fisiculturistas tendem a serem julgadas como por critérios subjetivos, como 

‘feminilidade’ e ‘beleza’. Constantemente são modificados os padrões de 

julgamento, porém estes são modificados e definidos por homens. As lideranças 

seguem o mesmo padrão de outros esportes, são compostas prioritariamente por 

homens (HARGREAVES, 2000; PFISTER, 1994). Além disso, outros 

problemas são enfrentados pelas fisiculturistas, este esporte é muito limitado 

para mulheres, o dinheiro da premiação para as mulheres é, freqüentemente, o 

equivalente a um quarto ou menos do que é oferecido aos fisiculturistas 

masculinos. Premiação em menos valor e falta de patrocínio fazem parte da 

realidade deste esporte para as mulheres”. (LESSA; OSHITA, 2007) 

 

Com a criação da categoria Figure, o bodybuilding feminino perde muito do 

espaço que havia conquistado, já que muitos campeonatos internacionais o eliminaram das 

                                                 
75 Segundo as autoras, a NBC transmitiu ao vivo, durante vários anos no início dos anos 80, o Miss Olympia 
(realizada anualmente na Inglaterra), no programa Sportworld. 
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competições. A definição de Figure, encontrada no web site da NABBA Brasil, não deixa dúvidas 

sobre o papel de pedagogizadora da feminilidade que a federação toma para si: 

 

O FIGURE está destinado a ter um brilhante futuro neste país de mulheres 

belas, que cultivam hábitos saudáveis e a perfeição do corpo. Nem hipertrofia 

excessiva, nem movimentos acrobáticos de extrema dificuldade; apenas uma 

FIGURA de mulher com sua beleza valorizada por todos os acessórios 

femininos de sua preferência, como saltos bem altos, muitos brilhos e muitas 

cores, cabelos longos, fio dental valorizando a musculatura dos glúteos, 

desfilando no palco sua consciência de mulher plena” (GARCIA, 2005 apud 

LESSA; OSHITA, 2007). 

 

Larissa Cunha, fisioculturista, venceu o Miss Universo de 2009, na Inglaterra. 

Trata-se de um título inédito para o Brasil e apesar das dificuldades, já que as competições não 

pagam o suficiente para manterem as atletas. Mesmo assim, a mídia ao invés de relatar a situação 

desfavorável das atletas (se comparadas aos atletas), prefere se ocupar de constatar a feminilidade 

da atleta, como em reportagem exibida pelo Fantástico, e disponível também na web site 

Globo.com : 

Larissa passa o dia na academia, onde se exercita e é personal trainer. Formada 

em educação física, ela agora faz faculdade de nutrição. Mesmo com essa 

rotina, a curitibana de 33 anos convive com uma preocupação comum à maioria 

das mulheres: dieta. “Tenho que fazer dieta”, diz. Nas horas de folga, Larissa 

fica em casa, onde mora com a mãe. Solteira, diz ser uma mulher sensível e 

romântica. “Eu gosto de fazer surpresa, gosto de ficar juntinho, gosto de 

passear, de sair de mão dada”, revela a fisiculturista. Para conquistar o coração 

da Miss Universo, o homem tem que ser forte. “Mas forte de cabeça”, alerta 

Larissa. (GLOBO.COM, 2010) 

O tratamento dispensado à fisioculturista, na reportagem supracitada, segue o 

padrão do jornalismo esportivo, a saber, o de retratar as características emocionais e de aparência 

física das atletas em detrimento de uma abordagem de seus desempenhos atléticos. O estudo 

quantitativo realizado por Knijnik e Souza (2007) sobre o tratamento do caderno esportivo do 
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Jornal Folha de S. Paulo às atletas, entre os anos de 2002 e 2003, revela que a cobertura 

jornalística sobre estas apresenta uma defasagem de 700% em relação à cobertura dos atletas. 

Além de serem menos citadas, as reportagens que as abordam são menores. As atletas são muito 

mais citadas em relação à sua aparência física do que os homens. Por sua vez, os homens são 

mais citados por suas habilidades do que as mulheres.   

Além do tratamento desigual dispensado pela mídia esportiva para homens e 

mulheres, vemos também, uma falta de incentivo e de patrocínio para as categorias femininas de 

esportes considerados masculinizantes no Brasil, como, por exemplo, o futebol e o boxe.  

As análises das relações de gênero em esportes e práticas corporais têm focado em 

mensurar quantitativa ou qualitativamente a participação de homens e mulheres neste campo. 

Trabalhos imbuídos deste intento demonstraram que o esporte incorporou as mulheres, de 

maneira que o sistema de gênero não se alterasse em seu fundamento. A noção de feminilidade 

não se extinguiu com a participação das mulheres em esportes, mas foi re-significada. A história 

dos esportes é marcada pela misogenia, desde a criação dos Jogos Olímpicos modernos, cuja 

participação feminina foi de início proibida, até os dias atuais em que os cargos administrativos 

do Comitê Olímpico Internacional são predominantemente ocupados por homens e a cobertura 

midiática ocupa-se majoritariamente com os atletas em detrimento das atletas (DEVIDE, 2005).  

Nos esportes modernos76 a diferença sexual é reificada na medida em que se 

consolida como um espaço de exclusividade dos homens em detrimento da participação das 

mulheres.  Devide (2005) coloca que entre os anos de 1890 e 1900, na Inglaterra, as mulheres 

praticavam o hóquei de grama, mas a partir de 1900 essa prática passa a ser criticada embasada 

nas apreensões biomédicas da diferença sexual. Segundo este discurso essa prática não era 

adequada às mulheres, pois ameaçava a feminilidade e o funcionamento do aparelho reprodutor 

das mesmas. Argumentos semelhantes foram cunhados para impedir a participação das mulheres 

nos Jogos Olímpicos Modernos. A entrada das mulheres neste evento se deu de maneira 

conflituosa, sobretudo nos eventos de atletismo – considerados os de maior prestígio. 

Segundo Devide (2005) o Comitê Olímpico Internacional (doravante COI) alegava 

que as mulheres além de perderem sua feminilidade não conseguiriam completar as provas. É 

neste cenário, em que as mulheres são privadas do direito de praticar esportes, que é criada, em 

                                                 
76 Cultura de práticas corporais emergida na Europa nos séculos XVIII e XIX que redundou nos esportes 
organizados. Ver Devide (2005). 
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1921, a Federação Esportiva Feminina Internacional (doravante FEFI). O mote de sua fundação 

estava ligado à recusa da Federação Internacional de Atletismo Amador (doravante FIAA) em 

apoiar a inserção do atletismo feminino junto ao COI para incluí-lo nos jogos olímpicos. Em 

1922, em decorrência dessa recusa, são criados os Jogos Olímpicos Femininos, ocorridos em 

Paris. O evento foi reeditado de quatro em quatro anos até 1934. Entretanto, na sua 22° sessão o 

COI interpretou como abusiva e excessiva a organização dos Jogos Olímpicos Femininos, 

alegando que os esportes femininos deveriam ser supervisionados pelas federações 

internacionais. Alice Milliat77 negocia com a FIAA pela inclusão do atletismo feminino nas 

olimpíadas de 1928. A FIAA coloca como condição de usar sua influencia para esse propósito de 

que o título do evento dos Jogos Olímpicos Femininos fosse alterado para Jogos Femininos 

Internacionais. A FEFI trava, então, um embate com o COI pela participação das mulheres nas 

Olimpíadas e em 1928 é aprovada a participação das mulheres em algumas modalidades 

(programa ficou restrito a 5 provas), o que não correspondia às reivindicações da FEFI que 

pleiteava participação irrestrita. 

Em 1929, na 28° sessão do COI, cogitou-se excluir por completo a participação 

feminina dos jogos. Porém, o presidente da União atlética americana  posicionou-se contra a 

proposta e exigiu que o programa feminino fosse reeditado em 1934. O presidente do COI, Henri 

Baillet-Latour, posicionava o atletismo na lista dos esportes que considerava desgraçados para as 

mulheres, apoiando a participação feminina apenas naqueles de beleza estética feminina: 

ginástica, natação e patinação artística.  

Em 1930, ocorrem os III Jogos mundiais femininos. Em 1931, na 30° sessão do 

COI, decidiu-se pela participação feminina nas modalidades: ginástica, natação, saltos, atletismo 

(6 provas, sem a de 800m) e esgrima. Mesmo assim, a FEFI pleiteava a ampliação do programa 

feminino.  

Em 1934, Londres, ocorrem os IV Jogos Mundiais Femininos, e em seu congresso 

propões-se, com oposição de Alice Milliat, a extinção dos mesmos, uma vez que as mulheres 

estavam participando das Olimpíadas. Reconhece-se a necessidade da ampliação do programa 

feminino e a inclusão do futebol feminino. Em 1936 a FIAA resolve assumir a responsabilidade 

pelo esporte feminino e a FIFE é extinta. 
                                                 
77 Alice Milliat, esportista e feminista, participa em 1917 da fundação da Federação Esportiva Francesa Feminina e 
da fundação de FEFI em 1921, da qual torna-se, também presidente. Foi uma das principais protagonistas na luta 
pela participação das mulheres nos esportes. 
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Gradativamente alguns esportes foram incluídos, enquanto outros eram rejeitados 

pelo COI, e apenas em 1970, na 70° sessão do COI, foi proposta a participação das mulheres em 

todas modalidades desde que praticadas no mínimo em 25 países e em 2 continentes. Até 1988, 

as mulheres ainda não participavam de boxe, judô, pentatlo, futebol, pólo aquático, levantamento 

de peso, e luta. Entretanto, no início de 90, já havia campeonatos mundiais femininos de pólo 

aquático, futebol e judô o que reflete o conservadorismo do COI (Devide, 2005). Apenas em 

1996, na 105° sessão do COI, foi aprovada a proposta de metas a serem alcançadas para 

promoção das mulheres no esporte, sendo reconhecida a necessidade de promoção de igualdade 

em todos os níveis. 

Nota-se que tanto no caso do bodybuilding quanto no caso dos esportes olímpicos, 

as mulheres ao não poderem competir juntamente aos homens, criam suas próprias organizações 

e instituições esportivas que lhes permitem fruírem os esportes e cunhar novas possibilidades de 

subjetivação para as mulheres. No entanto, vemos que ocorre um retrocesso, em relação às 

conquistas anteriores das mulheres, quando estas organizações são cooptadas pelas instituições 

esportivas masculinas. Pode soar retrógrado, nos dias atuais, falar em dominação masculina. Mas 

como tratar de modo diverso, que não como dominação masculina, esse movimento de 

pedagogização da feminilidade protagonizado pelas instituições esportivas masculinas?  

Há também outros aspectos que contam para formar esse complexo quadro das 

desigualdades de gênero nos esportes e práticas corporais, como as ‘prescrições’ de  gênero dadas 

na socialização desde a infância, o tratamento midiático diferenciado para as mulheres atletas, e a 

falta de patrocínio para as atletas. Por fim, retomando a colocação inicial sobre a categoria 

mulher concluo que, ela não só é necessária, como é fundamental para conferir inteligibilidade 

aos fatos e valores do mundo esportivo. 

 

 

4.1. A produção da diferença sexual e os esportes 

 

 

Em agosto de 2009, o caso da corredora sul-africana Caster Semenya rendeu pauta 

para imprensa mundial. Ao vencer com facilidade a prova de 800 metros no Campeonato 



 

 
 

90 

 

Mundial de Atletismo, ocorrido em Berlim, ela foi acusada (sobretudo pela própria imprensa) de 

não ser mulher. Segundo a revista Época: 

 

Homens e mulheres competem separadamente na maioria dos esportes, salvo 

aqueles em que a superioridade física masculina não é decisiva para o resultado, 

como a equitação ou o automobilismo. Casos como o da sul-africana Caster 

Semenya mostram, porém, que mesmo uma divisão tão natural tem limites. (....) 

A ambiguidade sexual de Semenya é evidente –voz grave, rosto masculino, 

pelos no rosto. (FONTENELLE, 2009:166). 

 

A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) submeteu Semenya a testes 

genéticos. Segundo alguns sites de notícias, os exames apontaram que embora ela apresente 

genitália feminina, ela possui testículos internos, responsáveis pelos altos níveis de testosterona 

apresentados pela a atleta.  Porém, a IAAF, não quis se pronunciar até que o caso fosse avaliado 

criteriosamente pela comissão médica. Até que a decisão ocorresse a atleta ficou suspensa de 

competições. Segundo o site Hoje em Dia, apenas em julho de 2010, a IAAF decidiu em favor da 

atleta, liberando-a para as competições: 

A definição do órgão responsável pelo atletismo mundial de liberar 

Semenya foi divulgado nesta terça através de nota oficial. "A IAAF 

reconhece a conclusão de uma investigação de médicos especializados que ela 

pode competir com efeito imediato", afirma a entidade no seu site oficial”.  

"O processo iniciado em 2009 no caso de Caster Semenya está agora 

concluído", explica a nota oficial, acrescentando que os detalhes médicos 

do caso da atleta sul-africana de 19 anos permanecerão confidenciais e a 

IAAF não fará nenhum outro comentário adicional sobre o assunto. 

(SEMENYA, 2010) 

A crença na diferença sexual, ou seja, a crença na existência de dois tipos de seres 

humanos encetados por dois tipos de corpos diferentes que podem ser constatados 

cientificamente embasou os testes genéticos de gênero (ou de feminilidade, já que eram aplicados 
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às mulheres) em Jogos Olímpicos.  Muitas atletas foram prejudicadas por não se enquadrarem 

nos padrões de feminilidade estabelecidos pela biomedicina. 

Segundo Fausto-Sterling, nas Olimpíadas de 1988, Maria Patiño, corredora 

espanhola, esqueceu seu atestado médico e, por esse motivo, foi submetida ao teste genético do 

Comitê Olímpico Internacional (COI). A atleta foi reprovada no teste de sexo, segundo os 

médicos ela apresentava o cromossomo Y, apresentava testículos ocultos e, portanto não era 

mulher. Fausto-Sterling descreve o desfecho do episódio: 

 

Patiño resolveu enfrentar a decisão do COI. ‘Eu sabia que era uma mulher’, 

insistiu com um repórter, aos olhos da medicina, de Deus e, acima de tudo, aos 

meus próprios olhos”. Obteve o apoio de Alison Carlson, antiga jogadora de 

tênis e bióloga de Stanford contrária ao teste de sexo, e, juntas, começaram a 

preparar a defesa. Patiño submeteu-se a exames em que os médicos “analisaram 

suas estruturas pélvicas ombros para decidir se ela era suficientemente feminina 

para competir”. Dois anos e meio depois, a Federação Internacional de 

Atletismo Amador (FIAA) a readmitiu e, em 1992, Patiño voltou à equipe 

olímpica da Espanha, passando para a história como a primeira mulher a ter 

contestado o teste de sexo para mulheres atletas (FAUSTO-STERLING, 2002, 

p.12). 

 

Atletas brasileiras como a judoca Edinanci Silva e da jogadora de vôlei Érica 

Coimbra, passaram por situações semelhantes. De acordo com França (2009) a imprensa 

divulgou que a judoca se submeteu a intervenções cirúrgicas (de eliminação de testículos e de 

reconstrução do clitóris) para se adequar aos padrões de feminilidade estabelecidos pelo COI e 

continuar competindo, mas a atleta nunca confirmou este fato. A jogadora de vôlei, Érica, foi 

barrada no Mundial Juvenil em 1997, devido ao alto nível de testosterona apresentado. Ela 

passou por tratamentos médicos, durante um ano, para adequar seus hormônios seu gênero, 

quando então foi liberada para as competições.  

Trago os exemplos supracitados para pontuar algumas questões. 1) A centralidade 

da ciência nas elaborações culturais da sociedade “ocidental”, sobretudo, nos esportes. 2) 

Preeminência das acepções de gênero na constituição social da pessoa. 3) A separação das 
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competições esportivas por sexo preconiza uma definição científica do mesmo, uma vez que 

definições tradicionais acerca do que seria um homem e uma mulher têm se tornado imprecisas.  

Ao longo de um determinado período (séculos XIX e XX) as definições acerca do 

que são homens e mulheres foram se tornando objeto exclusivo da ciência biomédica. Enquanto 

que o feminismo tem feito o uso político da categoria “mulher”, atentando para não naturalizá-la, 

a ciência biomédica, no decorrer da história, tem trabalhado no sentido de categorizar de modo 

homogeneizante  o ‘corpo feminino’. Rohden (2001) mostra que em teses da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, produzidas no século XIX, podem ser encontradas tais conclusões 

sobre a anatomia feminina: a mulher apresenta voz fina, fraca, doce e aguda, sono menos 

profundo, a digestão exige menos alimentos, tem músculos menos desenvolvidos, mais moles, 

delicados, cérebro menor, portanto menos inteligente. 

Caso das intervenções cirúrgicas para eliminação da ambigüidade genital logo 

após o nascimento78, além de ser emblemático deste monopólio, desvela, por um lado, as 

elaborações do natural- biológico, e por outro, do dualismo masculino-feminino. Buscarei 

explorar a luz da teoria antropológica a maneira pela qual a dicotomia masculino-feminino está 

imbricada na dicotomia natureza-cultura, presente no cerne do pensamento euro-americano 

(STRATHERN, 2006).    

Entretanto, menos que na crítica ao monopólio da ciência biomédica sobre os 

saberes do corpo o mote da análise deste capítulo se assenta nos pressupostos epistemológicos de 

ciência e sociedade. Não apenas no sentido de que o conhecimento gerado pela ciência é ele 

mesmo influenciado pelo meio social, mas acompanhando o argumento de Latour (1994, 2005) 

de que não existe o social em si bem como não existe a ciência enquanto conhecimento objetivo 

da natureza. O fato é que sociologia e ciência só são possíveis a partir de uma definição 

epistemológica que designa, por um lado, a natureza com suas leis a serem desveladas pelo ser 

humano e, por outro, a cultura com seus discursos e divisões de poderes.  

A divisão natureza-cultura é a própria condição da ciência, da tecnologia e das 

ciências sociais. E é também a premissa que vem dificultando a antropologia de investigar nossa 

própria sociedade em sua totalidade, uma vez que o domínio da ciência, domínio este que norteia 

grande parte de nossas vidas, não faria parte daquilo que nos “outros” denominamos cultura 

                                                 
78 Corrêa (2004) discute as convenções sociais, jurídicas, médicas envolvidas nas intervenções cirúrgicas para 
eliminações de ambiguidade genital. 
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(LATOUR, 1994). Ou seja, nos “outros” identificamos relações entre dinâmicas sociais, 

parentesco, cosmologia e poder através do que genericamente consideramos cultura; entretanto o 

mesmo modelo de análise não vem sendo utilizado na abordagem de na nossa própria sociedade, 

pois organizamos o mundo tomando a natureza como um dado prescindível de elaborações 

culturais. Desse modo, a ciência, “legítima” por excelência, deixa de ser considerada como 

integrante da dinâmica social.  

 

Entretanto, o social também não é um contexto onde se inserem os outros 

domínios da realidade - como, por exemplo, a ciência. Não existe ordem social, 

nem domínio do social, nem seus membros estão embebidos no social, mas eles 

têm plena consciência dos processos que os envolvem, embora não articulando 

da maneira esperada pelo cientista social. Desse modo, o social não é a cola que 

une coisas heterogêneas, mas é aquilo que é unido por diversos conectores. O 

social é um movimento peculiar de re-associação e re-agrupação (LATOUR, 

2005).  

 

O conceito de rede é proposto a fim de expor a trama que sustenta os 

conhecimentos produzidos e exercidos nos diversos âmbitos de nossa sociedade, como por 

exemplo, política, biologia, medicina, engenharia etc. “Mais flexível que a noção de sistema, 

mais histórica que a de estrutura, mais empírica que a de complexidade, a rede é o fio de Ariadne 

dessas historias confusas”(LATOUR, 1994). 

  

Tomarei a produção científica sobre a biologia dos sexos e o caso dos intersexuais 

não como um conhecimento objetivo da natureza nem tampouco como um arranjo social que se 

reflete na produção de conhecimento, mas como prática desse social que é tudo inclusive a 

ciência. 

A sociedade euro-americana apresenta uma verdadeira obsessão em manter um 

sistema de gênero dual, constituído por homens e mulheres. Este dualismo sexual prescritivo é a 

própria condição da sociedade euro-americana, cujos alicerces foram constituídos pela família 

nuclear, monogâmica e heterossexual.  Strathern (1995) comenta um episódio na Inglaterra, que 

ficou conhecido como síndrome do nascimento virgem, em que médicos se recusaram a realizar a 

fertilização in vitro em mulheres virgens. Estas mulheres recorreram ao judiciário para obterem o 
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direito de conceber um filho apesar de não desejarem se relacionar sexualmente (ou pelo menos 

não com homens), e tiveram seus pedidos indeferidos. Para Strathern (1995), nas concepções 

euro-americanas de gênero, a mulher só pode ser pensada em oposição e em função do homem, 

não é o filho, mas o pai quem faz a mãe.  

Para Fausto-Sterling (2000), bióloga e historiadora da ciência, a cultura euro-

americana é profundamente devota da idéia de que existem apenas dois sexos. Mesmo a língua 

recusa outras possibilidades, de modo que a tarefa de falar ou escrever sobre intersexuais exige 

que se criem novas convenções. A autora utiliza “s /he e h/er” para denotar indivíduos que são 

claramente nem/ambos homem/mulher. Note que até mesmo o exercício de se pensar em 

intersexuais se dá a partir do referencial dicotômico masculino-feminino. 

De acordo com Fausto-Sterling (2000) o macho e a fêmea ideais estariam nos 

extremos opostos de um gradiente classificatório das características fisiológicas eleitas para 

designarem os sexos, onde também estariam uma variedade de corpos com estas características 

pouco ou ambiguamente desenvolvidas.  

  

 

4.2. Natureza- cultura e masculino- feminino 

 

  

As imagens de gênero mobilizadas pelos médicos para a indicação cirúrgica na 

eliminação da ambiguidade genital elucidam as condições pelas quais essas elaborações são 

possíveis. O critério de saúde reprodutiva do útero e ovários para sinalizar uma criança 

intersexual como menina se relaciona com a concepção natureza-cultura da sociedade euro-

americana. Isso porque de acordo com essa concepção a mulher é naturalmente responsável por 

fazer bebês (STRATHERN, 2006). O argumento de Strathern se torna mais plausível quando a 

autora compara a concepção euro-americana à concepção melanésia de procriação. Na sociedade 

melanésia as mulheres não fazem bebês, estes já são socializados anteriormente ao nascimento. 

Para os melanésios as crianças são concretizações de relações anteriores ao seu nascimento, 

enquanto que para nós a natureza se faz ativa por meio da geração de uma criança a ser 

socializada. Segue que se as mulheres são as que naturalmente fazem os bebês, então, contém em 

si valor. E é por esse valor imputado às mulheres que a antropologia tem explicado o parentesco 
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(e até as sociedades) em termo de troca de mulheres. Não se pode falar em troca de mulheres na 

Melanésia, já que estas não produzem bebês e conseqüentemente não apresentam valor em si. 

 

Considerar essas sociedades como a serviço da biologia, tal como a 

concebemos, reforça, por conseguinte, a realidade de nossos próprios 

construtos. Isso conduz a apenas uma conclusão, que é também sua premissa: o 

que diferencia homens e mulheres é sua fisiologia, e os arranjos matrimoniais 

em todo o mundo têm o propósito de administrar a fertilidade feminina. E 

porque imaginamos que a fertilidade feminina se apresenta como algo que 

precisa ser controlado? Por causa de alguma coisa mais que imaginamos, que as 

mulheres fazem bebês”. (STRATHERN, 2006, p. 453). 

  

Na medida em que as mulheres são percebidas como o meio pelo qual a natureza 

age, podemos concluir que o binômio masculino-feminino está imbricado à noção de natureza-

cultura. Nesse sentido, essa concepção de diferença sexual, que também orienta as práticas 

esportivas/corporais, se consolidou com o advento da ciência. Até então, as diferenças entre 

homens e mulheres eram concebidas como diferenças essenciais. Para exemplificar a maneira 

como essa diferença era argüida no pensamento social vale citar  Rousseau: 

 

Na união dos sexos cada qual concorre igualmente para o objetivo comum, mas 

não da mesma maneira. Dessa diversidade nasce a primeira diferença 

assinalável entre as relações morais de um e de outro.  Um deve ser ativo e 

forte, o outro passivo e fraco: é necessário que um queira e possa, basta que o 

outro resista um pouco. Estabelecido este princípio, segue-se que a mulher é 

feita especialmente para agradar ao homem. Se o homem deve agradar-lhe por 

sua vez, é necessidade menos direta: seu mérito esta na sua força; agrada, já, 

pela simples razão de ser forte (ROUSSEAU, 1995, p. 424).  

 

Segundo Michelle Rosaldo (2007) a afirmação da diferença sexual é parte da 

ideologia vitoriana79 que se estende também ao pensamento social. Os autores, da virada do 

século XIX para o XX, tomavam as instâncias pública e privada como uma conseqüência lógica 

                                                 
79 Época vitoriana foi a de grande boom das práticas esportivas, conforme Elias (1992). 
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do exercício das aptidões essencialmente inatas de homens e de mulheres.  Essa divisão era 

corroborada pelos fundadores do pensamento social: 

 

O exemplo mais óbvio: Spencer, comumente citado como duplo fundador do 

pensamento social "funcionalista" e "evolucionista", menosprezou as demandas 

feministas de direitos e liberdades políticas argumentando que o lugar "natural" 

das mulheres dentro de casa é um complemento necessário para o mundo mais 

competitivo dos homens. E enquanto alguns de seus contemporâneos temiam 

que a entrada das mulheres na vida pública abalaria a sociedade nas suas 

reservas de altruísmo e amor, Spencer afirmava que os corações mais macios 

das mulheres iriam destruir todos os interesses egoístas no mundo público, e 

assim inibiriam a realização (através da competição) de novas formas de 

excelência e força social” (ROSALDO, 2007, p. 18). 

 

Na medida em que as mulheres passam a reivindicar e a ocupar os espaços 

públicos aquilo que as caracterizavam como mulheres não poderiam mais ser consideradas na 

forma de essência. Em outras palavras, uma essência feminina cuja expressão seria dada pelas 

aspirações ao universo privado não poderia mais ser um pressuposto da condição feminina. 

No sentido contrário ao da vertente do movimento feminista, que clama por 

igualdade, a ciência investe na comprovação da diferença sexual. Não há uma relação direta entre 

ambos, entretanto, no que tange à questão da diferença sexual enquanto a ciência a afirma o 

movimento feminista a questiona. A primeira onda do movimento feminista, que reivindica 

igualdade jurídica, data do final do século XIX (nos EUA desde meados deste século) e início do 

XX, é também a partir deste período que irão se desenvolver e difundir as teorias científicas sobre 

a diferença sexual. A diferença de gênero uma vez percebida como uma produção social pode ser 

problematizada, entretanto, se essa diferença é “natural”, ou conseqüência de fisiologias 

diferenciadas, torna-se inquestionável. Desse modo, a ênfase na diferença fisiológica dos sexos, é 

ao mesmo tempo efeito do discurso da diferença sexual e precedente para novas elaborações da 

diferença sexual. Ela, de imanente, tal como suposta por Rousseau, passa a ter comprovação 

científica no alvorecer do século XX.  

A partir da análise de Pateman (1993) sobre o contrato social, percebe-se o quanto 

a noção de indivíduo e igualdade, na qual se funda a sociedade euro-americana, é atinente das 
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acepções de gênero. A cientista política realiza uma análise das apreensões clássicas sobre o 

contrato social a fim de esclarecer como se engendra a dicotomia público-privado na vida social. 

Sendo os termos desta suposta e naturalizada dicotomia interdependentes, a esfera privada não 

pode ser compreendida fora de sua relação com a esfera pública (da liberdade civil). Desta 

relação público-privado decorrerá a diferença de estatuto entre a mulher e o homem. Nesse 

sentido o contrato social também não pode ser compreendido sem seu correspondente 

negligenciado pela ‘história oficial’: o contrato sexual ou casamento. Para os contratualistas (com 

exceção de Hobbes) existiria uma diferença de racionalidades entre o homem e a mulher. Em 

outras palavras, existiria uma ausência de racionalidade na mulher que seria própria de sua 

natureza, o que a impediria de ser o sujeito do contrato.  

Desse modo, as mulheres não poderiam optar pela seguridade do estado civil, pois 

não seriam aptas a estabelecer contratos. No entanto, as mulheres não poderiam ficar fora do 

contrato social, pois isto invalidaria sua premissa de igualdade e universalismo do indivíduo. A 

mulher deveria estar nesta posição paradoxal, de modo que o casamento se configurasse no elo, 

necessário às mulheres, entre o estado de natureza e o de sociedade. A diferença natural/sexual 

seria, para os contratualistas clássicos, a causa da sujeição feminina, e o motivo pelo qual seus 

direitos devem encontrar-se subsumidos nos direitos de seus pais, irmãos ou maridos. Para 

Pateman, portanto, a diferença sexual seria uma diferença política, diferença entre liberdade e 

sujeição. O contrato sexual ou casamento seria a forma pela qual os homens asseguraram seus 

direitos sobre as mulheres na segurança do Estado. 

A análise de Pateman contribui para pensarmos na concepção euro-americana de 

pessoa, constituída pela figura do indivíduo. O indivíduo é produzido pelo contrato social/sexual 

e se funda, portanto, na produção da diferença sexual. Através das questões pontuadas neste 

tópico, verificamos o empenho do pensamento social em afirmar e garantir a continuidade das 

diferenças psicológicas, físicas e de atribuições entre os ‘sexos’, a fim de assegurar a organização 

social baseada na divisão sexual do trabalho. Observamos também, que o discurso biomédico 

sobre a diferença sexual, tem norteado as instituições esportivas em suas decisões. 

O campo dos esportes e das práticas corporais encontra-se intensamente permeado 

pela noção de diferença sexual. Entretanto, se no campo das ciências humanas e sociais a 

diferença sexual já é percebida como uma produção de gênero, nas pesquisas sobre esportes, 
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orientadas pelo arcabouço teórico das ciências médico-biológicas, a diferença sexual é pré-

discursiva ou pressuposta.  

Segundo Rosemberg (1995) as pesquisas sobre gênero em práticas esportivas 

trazem desafios produtivos a feministas e pesquisadores (as). Como enfrentar, por exemplo, a 

questão das diferenças biológicas entre os sexos quando uma das máximas do feminismo foi “a 

biologia não é o destino”? Talvez um dos motivos da escassa produção de pesquisas sobre a 

temática seja a dificuldade de se questionar o regime de produção de verdades da biomedicina. 

É importante salientar a centralidade dos discursos científicos nas elaborações 

sociais/ culturais de nossa sociedade. A ciência não só realiza a mediação entre o mundo natural e 

o social, através de sua classificação de tudo o que é conhecido, como também cria e delimita 

esse o mundo natural. A ciência ao delimitar seu objeto também cria um domínio: o da natureza. 

Decorre que a diferença sexual, tal qual se apresenta (em termos fisiológicos), também deve ser 

entendida a partir deste viés.  A ciência atua materializando as acepções de gênero, delimitando a 

diferença de gênero no corpo sexuado/generificado.  

As análises das relações de gênero em esportes e práticas corporais têm focado em 

mensurar quantitativa ou qualitativamente a participação de homens e mulheres neste campo. 

Trabalhos imbuídos deste intento demonstraram que o esporte incorporou as mulheres, de 

maneira que o sistema de gênero não se alterasse em seu fundamento. A noção de feminilidade 

não se extinguiu com a participação das mulheres em esportes, mas foi re-significada.   

No entanto, este trabalho traz alguns elementos que desestabilizam o discurso 

biomédico da diferença sexual. Como fora colocado, a capoeira apresenta assimetrias de gênero, 

contudo, neste espaço, gênero não se configura como uma categoria da prática tal qual acontece 

na maioria dos esportes olímpicos nos quais as competições são separadas por sexo. Na capoeira, 

o gênero não é determinante na disputa por prestígio e reconhecimento, uma vez que não há uma 

separação formal, tal qual em muitos esportes de alto rendimento, entre homens e mulheres na 

prática do jogo ou da luta.  

Capoeiristas de alta graduação, como Maria, Penteseléia, Cléo e Mirina, também 

buscam o prestígio e reconhecimento dos pares, e para isto devem provar estarem aptas para a 

luta física, e se necessário devem lutar contra homens. Seguindo a própria dinâmica da busca por 

reconhecimento, as mulheres travam embates físicos contra homens, fato que desestabiliza a 
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máxima de que as mulheres sempre estarão em desvantagem em relação aos homens nos 

esportes/ práticas corporais, por sua condição fisiológica diferenciada.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo da pesquisa, que resultou nesta dissertação, foi o de analisar como as 

acepções de gênero atravessam o sistema simbólico da capoeira visto que embora tenha sido 

notado o crescimento do número de praticantes mulheres em altas graduações, nos últimos 10 

anos, esse número ainda figura incipiente. 

A etnografia explicitou que as esferas jogo e luta, são perpassadas por discursos 

que produzem a diferenciação baseada no gênero. Discursos que puderam ser observados tanto na 

fala dos interlocutores que alegavam serem as mulheres corporalmente aptas ao jogo, mas não à 

luta, quanto na ausência de referenciais simbólicos que firmassem as mulheres como lutadoras. 

Nesse sentido o discurso é constituído pelo que é explicitado e pelo que é sonegado. A 

perspectiva de gênero, inflete, portanto, também na definição corrente de capoeira como jogo-

luta-dança, na medida em que produz uma hierarquia conceitual entre essas esferas. 

A diferença, que no contexto da capoeira implica em diferenciação, é instaurada 

no corpo. Homens e mulheres são iguais, tem os mesmos direitos, porém a corporalidade 

feminina seria, supostamente, incompatível com a excelência na prática da luta. A partir da 

experiência de campo percebe-se que a mulher é significada em termos de uma biologia 

diferenciada que, supostamente, a impediria de obter o mesmo treinamento e desempenho que um 

homem. Esta questão traz à tona a maneira pela qual as concepções de gênero estão imbricadas 

na dicotomia natureza-cultura, cerne do pensamento euro-americano (STRATHERN, 2006), pois 

o gênero e suas atribuições aparecem como produções da natureza.  

Porém, notar que havia praticantes alcançando posições de destaque e prestígio, ao 

adentrarem a esfera da luta, induziu-me a atentar para o modo como isso ocorria. Deparei-me, 

portanto, com as hierarquias. A ‘hierarquia institucionalizada’, que estabelece uma cadeia de 

postos de poder, e a ‘hierarquia fluida’, tomada como relação de valor, que organiza o estatuto 

individual de cada praticante. O valor que orienta esta hierarquia é a habilidade e o ímpeto para 

disputa. É no âmbito dessa hierarquia que as mulheres obtém posições que lhes são conferidas ao 

demonstrarem habilidade na roda. Assim, através da ‘posse’ da habilidade a diferenciação 

baseada no gênero é deslocada. 
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Uma vez constatado que a capoeira é um universo hierárquico, investiguei em que 

medida as relações de gênero atravessam e tencionam o processo de busca por visibilidade e 

prestígio das mulheres neste universo. Ou seja, de que maneira os discursos sobre a aludida 

inferioridade física feminina agem no sentido de reservar às mulheres um estatuto inferior dentro 

na capoeira, negando ou dificultando o acesso destas ao capital simbólico necessário para 

ingressar na disputa por prestígio.  

Para tanto, se fez necessário realizar uma investigação mais apurada sobre o 

sistema simbólico no qual está inserida essa dinâmica da disputa por prestígio e distinção na 

capoeira e verificar como o gênero se articula dentro ou partir dele. Logo, a questão colocada foi 

averiguar a maneira pela qual a estrutura hierárquica da capoeira acomoda em sua dinâmica o 

gênero enquanto marcador de diferença, ou até mesmo como o principal marcador de diferença. 

A partir dos dados coletados, tentei traçar um panorama geral dos valores que norteiam a prática 

da capoeira para, desse modo investigar como gênero se articula com estes e nestes valores.  

Os dados da pesquisa indicam que gênero é um marcador de diferença que imputa 

às mulheres expectativas diferenciadas das dos homens e, portanto, restringe suas possibilidades 

de aquisição de capital simbólico necessário na disputa por prestígio na capoeira. Por outro lado, 

por se tratar de uma prática mista80, a capoeira se configura em um espaço onde o gênero não é 

determinante na busca de prestígio na medida em que há a possibilidade das praticantes 

adquirirem reconhecimento ao adentrarem a esfera da disputa de habilidades. Ao mesmo tempo 

em que seus praticantes corroboram com a crença social, embasada pelo conhecimento leigo da 

biomedicina, da inferioridade física das mulheres reconhecem a possibilidade de algumas 

mulheres serem tão boas quanto ou melhores que certos homens na capoeira. 

O gênero está posto como fator de diferença. Em alguns níveis desencadeia a 

diferenciação. Porém, no nível da disputa, na roda, o valor que orienta as relações é a habilidade, 

neste nível, portanto, gênero figura apenas como fator de diferença e não de diferenciação. 

Assim, temos elementos que desestabilizam algumas apreensões correntes sobre corpo, diferença 

sexual e desigualdade. 

Apoiada na bibliografia sobre gênero e práticas corporais/esportivas, trouxe 

algumas questões que contextualizam as assimetrias de gênero para além do universo da 

capoeira. Muitas das acepções, notadas em campo, que situam a diferença de gênero na 

                                                 
80 Ou seja, não ter durante treinos e eventos uma divisão institucionalizada por sexo. 
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corporalidade, são também encontradas no ambiente escolar, na mídia e em muitos dos esportes. 

Temos que nos esportes essas acepções estão afinadas com os discursos biomédicos sobre a 

diferença sexual. Por fim, discuti como as concepções de masculino-feminino e natureza-cultura 

aparecem imbricadas no pensamento euro-americano norteado pela biomedicina. Pudemos notar 

que certas assimetrias de gênero remetem a um universo social que extrapola a própria capoeira. 

Em contrapartida, na capoeira observada, a diferenciação de gênero pode ser deslocada da 

corporalidade. Creio que a etnografia apresentada nesta dissertação tenha contribuído para a 

reflexão acerca das relações entre gênero, corporalidade, diferença e diferenciação. 
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