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RESUMO 

 

A dissertação teve a finalidade de analisar de que forma as mulheres conseguiram alcançar 

uma posição de protagonismo dentro do universo da capoeiragem, como elas relacionam à sua 

trajetória pessoal ao seu percurso na capoeira e como os enfrentamentos vividos na Grande 

Roda (sociedade) contribuem para que elas consigam enfrentar os desafios vivenciados na 

Pequena Roda (capoeira), visto que embora o número de mulheres capoeiristas seja 

significativo, são poucas dentre elas que conseguem alcançar uma posição de poder neste 

campo se compararmos ao número de homens líderes. Através do método da observação 

participante e História Oral, em sua modalidade trajetória de vida, este estudo pretendeu traçar 

a trajetória de duas mulheres que são figuras protagonistas dentro de seus grupos de capoeira. 

Estabelecendo uma relação entre o que é ser mulher na sociedade e nos grupos de capoeira, 

foram discutidos os conceitos de identidade, identidade de gênero e relações de gênero na 

capoeira. Este estudo também buscou compreender como acontecem as relações de gênero no 

que se refere às disputas pelo poder, permanência e reconhecimento e de que maneira essas 

mulheres criam estratégias de resistência, embora enfrentem cotidianamente obstáculos que 

podem ser observados nas relações interpessoais e nos elementos que compõem o repertório 

da capoeira que passam pela aquisição das habilidades musicais, corporais, assim como no 

ritual da roda.  

 

Palavras-chaves: Capoeira. Mulheres. Protagonismo. Trajetória. Resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT:  

 

The dissertation had the purpose of analyzing how the women managed to reach a position of 

protagonism inside the universe of capoeira, how they relate to your personal trajectory to 

your route in capoeira and how the confrontations lived in Great’roda’ (society) help them to 

face the challenges experienced in the  the Small ‘roda’ (capoeira) although the number of  

capoeira women  is significant, few of them manage to achieve a position of power in this 

field if we compare them to the number of leading men. Through the method of participant 

observation and Oral History, in its life trajectory mode, this study aimed to trace the 

trajectory of two women who are protagonists figures within their capoeira groups. 

Establishing a relationship between what it is to be a woman in society and in capoeira 

groups, the concepts of identity, gender identity and gender relations in capoeira were 

discussed. This study also sought to understand how gender relations happen with regard to 

disputes over power, permanence and recognition and how these women create strategies of 

resistance, although they face daily obstacles that can be observed in the interpersonal 

relations and in the elements that compose the repertoire of capoeira that go through the 

acquisition of the musical abilities, corporal abilities, as well as in the ritual of the ‘roda’. 

 

Key-words: Capoeira. Women. Protagonism. Trajectory. Resistance. 
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1. INTRODUÇÃO: ENTRANDO NA RODA E APRENDENDO A JOGAR 

 

Neste estudo almejei analisar a trajetória de duas mulheres que são protagonistas 

nos seus grupos de capoeira.1 Uma delas é uma capoeirista, que, embora não possua título, 

é referência dentro do seu grupo e, a outra, já alcançou o título de Contramestra. A fim de 

compreender esse fenômeno optei por investigar de que forma essas mulheres conseguiram 

alcançar uma posição de protagonismo dentro do universo da capoeiragem, como as 

mesmas relacionam a sua trajetória pessoal ao seu percurso na capoeira e como os seus 

enfrentamentos vividos na sociedade (Grande Roda) contribuem para que elas consigam 

enfrentar os desafios vivenciados na capoeira (Pequena Roda).  

Para isso, pretendi responder duas perguntas: como a mulher conseguiu se inserir e 

permanecer em um campo, no qual as posições de poder são ocupadas majoritariamente 

por homens e tornar-se protagonista? E o que significa ser mulher e capoeirista em uma 

sociedade falocêntrica? Através do relato de experiências das duas capoeiristas e da revisão 

bibliográfica sobre a temática das relações de gênero na capoeira, foram discutidos os 

desafios que as mulheres que decidem se tornar capoeiristas enfrentam para permanecer e 

serem respeitadas e reconhecidas nesse universo. 

Entretanto, antes de apresentar os sujeitos e os lócus da referida pesquisa, é 

necessário colocar que um dos objetivos deste estudo não foi traçar uma historiografia 

aprofundada acerca da capoeira e sim, entender quais foram as mudanças que 

impulsionaram a presença das mulheres em uma prática considerada historicamente 

masculina. Nesse sentido, é necessário levar em conta que a capoeira passou por processos 

de transformações desde os seus primórdios até os dias atuais, sempre envolvida em 

contendas no que dizem respeito ao seu surgimento e modernização. 

Fazendo a revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos produzidos sobre a 

capoeiragem nas mais diversas áreas do conhecimento2, pude constatar que sua história 

gira em torno de alguns conflitos. Um deles diz respeito à sua origem: se a mesma é 

oriunda do continente africano ou foi inventada no Brasil pelos descendentes dos negros 

escravizados. 

                                                           
1 A descrição mais aprofundada dos sujeitos e dos campos, nos quais estão inseridos, se encontra no capítulo 

3. 
2 Filosofia, História, Ciências Sociais, Educação Física, Educação, Psicologia, etc. 
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Assunção (2016) ao citar Neves e Souza (1921-1995), um pintor que nasceu em 

Portugal, mas que viveu em Luanda até o ano de 1975, colocou que esse, quando veio ao 

Brasil na década de 60, visitou as academias de capoeira dos Mestres Bimba e Pastinha e 

percebeu semelhanças entre a capoeira e o N’golo3 – um jogo de combate que acontecia na 

região do sul de Angola, o qual também envolve movimentos de dança e movimentos 

parecidos com os executados na capoeira. Dessa forma, o pintor, de acordo com 

Assunção4, conseguiu convencer tanto o Mestre Pastinha como outros estudiosos como 

Câmara Cascudo, de que a capoeira era descendente direta deste jogo. Conforme o autor, a 

tese do Engolo foi adotada pelos praticantes da capoeira angola contra a tese nacionalista 

de que a capoeira é uma prática que surgiu aqui no Brasil, defendida pelos mestres e 

capoeiristas regional. Também de acordo com Zonzon (2014, p. 49), “é no âmbito da 

capoeira regional que se mantém com mais vitalidade a versão de que a capoeira é uma 

prática que foi criada no Brasil, nas condições de desigualdade e opressão peculiares à 

escravidão.”  

Além de um conflito que gira em torno da origem do étimo capoeira5, se estabelece 

outro no que se refere à sua história, porque é difícil precisar objetivamente quando e onde 

essa prática corporal e cultural foi criada, deixando assim lacunas. De acordo com Abib 

(2004, p. 96), “não existiu uma matriz, ou centro irradiador único que pudesse ser 

considerado como o local de surgimento da capoeira. Ela brotou espontaneamente e com 

formas diferenciadas em diferentes locais pelo país.” (ABIB, 2004, p. 96)  

Nesse sentido, os primeiros registros encontrados sobre os capoeiristas datam do 

início do século XIX e retratam esses indivíduos no cenário urbano da cidade do Rio de 

Janeiro como sujeitos marginalizados. Na maioria desses documentos aparece notícias 

relacionadas à figuras masculinas. Neste período, estes eram considerados bandidos e, a 

capoeira, assim como o candomblé e outras práticas culturais oriundas dos escravizados 

eram proibidas e perseguidas. Todavia, essas perseguições não ocorreram de maneira 

passiva. A Revolta dos Malês (1835) e a organização das chamadas Maltas de capoeira6, 

são exemplos de resistência ao sistema escravagista.7 

                                                           
3 Segundo Assunção (2016), Neves e Souza havia observado e retratado o N’golo nos seus quadros. 

4 Ibid. 
5 Rego (2015) em seu livro Ensaio Capoeira Angola: ensaio sócio etnográfico estabelece uma discussão 

sobre as possíveis origens do termo capoeira. 
6 Muitos desses capoeiristas participantes das maltas eram oriundos da Bahia, os quais fugiam da repressão 

que sofriam pelas autoridades da época, por causa do seu envolvimento na Revolta dos Malês. As maltas 
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Um outro conflito que está relacionado ao surgimento da prática, se refere ao seu 

lugar de origem: se a mesma surgiu no contexto rural ou urbano. Torres (2016), destaca 

que embora não exista um consenso acerca da origem da capoeira entre os estudiosos, 

praticantes e Mestres, a tese mais aceita dentro do meio acadêmico é a de que além de a 

capoeira ter surgido no Brasil durante o período escravista, ela não surgiu em um contexto 

rural e sim urbano e Zonzon (2014), igualmente argumenta que os estudos realizados nas 

últimas décadas giram em torno de pesquisas que defendem a sua origem urbana, versão 

que se contrapõe àquela cuja qual os capoeiristas eram os escravizados que lutavam contra 

os seus feitores.8 

       Conforme Firmino (2011), a capoeira foi perseguida durante o reinado de D. 

João VI e considerada um cancro moral que impedia a modernização do Brasil 

(VASSALO, 2003). Contudo, Castro (2007), diz que, no contexto baiano, a perseguição 

aos capoeiras – e também aos terreiros de candomblé – ocorreu durante o período de 1920 

à 1927, comandada pelo delegado de polícia da época chamado Pedro de Azevedo 

Gordilho, conhecido como Pedrito. Entretanto, é importante destacar que, “normalmente, 

os capoeiras eram escravos, mas outras pessoas também chegavam a trocar experiências 

com eles, especialmente quando partilhavam a mesma situação de marginalidade.” (LEAL; 

OLIVEIRA, 2009, pp. 150-151). A respeito do perfil dos praticantes de capoeira, Vieira e 

Assunção (1998), ao citar os dados de Bretas (1991) e Soares (1995) colocam que homens 

brancos e até mesmo os imigrantes europeus eram adeptos e que também eram detidos no 

período de sua proibição no Código Penal no final do século XIX. Dessa maneira, ao 

analisar o trajeto da capoeira desde seus primórdios é possível perceber que durante muito 

tempo tanto a capoeira quanto os capoeiras foram marginalizados, contexto que somente 

vai sofrer mudanças nas primeiras décadas do século XX. 

O cenário muda após anos de muitos conflitos, a partir do início da década de 1930, 

através de figuras como a do Mestre Bimba, com a criação do Centro de Cultura Física 

Regional em 1932 e do Mestre Pastinha, com a criação do Centro Esportivo de Capoeira 

Angola em 1941, momento em que essa prática corporal e cultural começou a ser vista, 

considerada e oficializada como parte da cultura brasileira, embora ainda tratada de forma 

extremamente folclorizada – o que, de certa forma, permanece até os dias de hoje. Deste 

                                                                                                                                                                                     
mais conhecidas eram denominadas de nações Nagoa e Guaiamu. Para saber mais, ler Soares (1999): A 

capoeiragem baiana na Corte Imperial (1863-1890). 
7 Sobre os primeiros registros encontrados acerca da capoeira, ler Torres (2016), Assunção (2016) e Soares 

(1999) 
8 Sobre o processo de urbanização da capoeira, ler Reis (1994) 
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modo, ao falar de capoeira neste século, torna-se portanto, imprescindível mencionar estes 

dois mestres, considerados marcos desta época.  

Esse século foi muito importante para a história da capoeira, porque é a partir da 

década de 1930 que surgem as academias. Antes desse período, ela era praticada na rua, 

nas praças e largos e não existia a divisão entre a capoeira regional e a capoeira angola. 

Sendo assim, nesse momento aconteceu uma descriminalização dos aspectos que antes 

eram considerados como o declínio de uma nação – a mestiçagem por exemplo – passaram 

a ser vistos pelos intelectuais como parte da identidade nacional do Brasil. 

Um fator que impulsionou essa mudança de paradigma, segundo Sansone (2011), 

iniciou-se em meados dessa década a partir da relação entre as políticas culturais do Estado 

Novo, a introdução da sociologia e da antropologia como disciplinas acadêmicas nas 

universidades brasileiras e os estudos de pesquisadores estrangeiros – dentre eles, Donald 

Pierson (1942) que ao analisar as relações raciais na cidade de Salvador da década de 30, 

concluiu em sua tese de doutorado que era a classe o elemento mais importante nessa 

sociedade, uma vez que, segundo este autor, as raças9 conviviam harmoniosamente – que 

produziram trabalhos acerca das relações raciais no Brasil, vistas exteriormente como 

harmônicas, oficializando o país como palco de uma democracia racial.10  

Sobre as vertentes de capoeira sistematizadas por Bimba e Pastinha na história da 

capoeiragem, Firmino (2011, p. 22) destaca que 

 

Essa nova capoeira, encetada pelos mestres Bimba e Pastinha 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. 

 

A autora ainda acrescenta que embora existissem conflitos entre as duas vertentes, 

tanto Bimba quanto Pastinha reivindicavam o mérito de desvincular a capoeira da 

marginalidade das ruas e compartilhavam o desejo de que essa prática fosse valorizada e 

aceita pela sociedade. Deste modo, a partir da década de 30, ocorreu o que os estudiosos 

denominam de modernização da capoeira. Todavia, esta modernidade não foi usufruída 

                                                           
9 Raça aqui, está grafada em itálico, a fim de destacar que Pierson e os demais pesquisadores dessa época 

utilizavam essa terminologia. 
10 Os estudos da década de 30 – dentre eles, o livro Casa-grande e senzala de Gilberto Freyre – incentivaram 

os estudos da década de 50 promovidos pela Unesco, instituição que tinha o objetivo de criar uma agenda 

antirracista global. Com o intuito de compreender como se deu esse processo, ler Sansone (2011): Estados 

Unidos e Brasil no Gantois. O poder e a origem transnacional dos Estudos Afro-brasileiros. 
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pelas mulheres11, as quais, durante muito tempo, foram proibidas de não só praticar 

capoeira como outras práticas corporais e atividades esportivas. No entanto, a partir da 

década de 70, esse quadro foi modificado e atualmente existem mulheres capoeiristas 

espalhadas em vários países do mundo, porém, os conflitos de gênero neste campo ainda 

permanecem. 

No que se refere a participação feminina nas práticas corporais consideradas 

masculinas, como também é o caso da capoeira – pelo fato de ser considerada uma luta – 

durante muito tempo as mulheres ficaram à margem desse universo. Segundo Figuerôa e 

Silva (2014), a proibição era acompanhada de argumentos que giravam em torno da 

condição física da mulher considerada um ser frágil, de uma contestação a respeito de sua 

heterossexualidade, assim como de sua condição materna. Atualmente, esses mesmos 

argumentos ainda são empecilhos enfrentados por algumas mulheres. 

      Ao decidir estudar sobre esta temática, constatei que ela pode ser melhor 

explorada. Se para Barbosa no ano de 2005 em seu artigo intitulado A mulher na 

capoeira12, as referências femininas nesse âmbito ainda eram escassas e não havia uma 

análise mais profunda da sua participação nos grupos e instituições, nos dias atuais, não é 

diferente. Embora, nos últimos anos seja possível encontrar muitos artigos, dissertações e 

teses sobre temáticas que envolvem o universo da capoeira, ainda existe a dificuldade de 

entrar em contato com uma bibliografia voltada para as questões de gênero neste campo. 

 Realizando a revisão bibliográfica sobre gênero e capoeira, fiz uma pesquisa na 

plataforma de busca Google Acadêmico utilizando palavras chave como mulheres na 

capoeira, gênero e capoeira, participação feminina na capoeira, mulheres capoeiristas, e 

consegui encontrar 20 trabalhos acadêmicos produzidos nas regiões Sul13, Sudeste14, 

Nordeste15, sendo que quatro foram produzidos fora do Brasil.16 Dentre os trabalhos, 9 

artigos, 5 ensaios, 1 dissertação de mestrado, 1 trabalho de conclusão de curso, 1 tese de 

                                                           
11 No capítulo 2 se encontra uma discussão mais específica sobre a presença das mulheres na capoeira. 

12 Artigo pulicado no Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies Volume 9, 2005. 
13 Um artigo e um ensaio, ambos produzidos no Paraná. 

14 Um ensaio de Vitória, Espírito Santo, um artigo de Belo Horizonte, um artigo de Campinas, São Paulo, 

uma dissertação de São Carlos, São Paulo, um artigo de São Paulo e um ensaio do Rio de Janeiro. 
15 Um artigo e um ensaio do Ceará, um ensaio de Pernambuco, dois artigos de Salvador, um Trabalho de 

Conclusão de Curso e uma tese de doutorado ambos do Natal. 

16 Um artigo de Madrid, Espanha e uma monografia de Coimbra, Portugal. Dentre os artigos que foram 

produzidos fora do Brasil, há dois de Barbosa (2005), os quais foram publicados na Revista Arizona Journal 

of Hispanic Cultural Studies dos Estados Unidos, que embora falem sobre a mulher na capoeira dando 

exemplos de mulheres brasileiras, cita também uma Mestra dos Estados Unidos. 
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doutorado e 2 monografias.17 No entanto, constatei que somente dois estudos foram 

realizados em Salvador. Este fato impulsionou o meu questionamento sobre o porquê da 

ausência ou quase inexistência de trabalhos sobre mulheres capoeiristas especificamente 

falando, em Salvador e na Bahia. Isto posto, lendo estes estudos foi possível observar que 

independente do lugar de origem destas mulheres, elas enfrentam dificuldades similares 

para permanecerem e serem reconhecidas pelos seus grupos.18  

No que diz respeito ao universo capoeirístico na prática, o qual ainda é um campo 

majoritariamente masculino19, é perceptível o fato de que as mulheres muitas vezes 

ocupam esse espaço de modo não tão ativo quanto os homens, uma vez que ainda existe 

uma cobrança social de que o papel da mulher está associado às atividades domésticas e 

que a capoeira é “coisa de homem” por se constituir historicamente como uma luta, mesmo 

com a presença de elementos que envolvem dança e música. De acordo com Souza (2010), 

existem diversos fatores que contribuem para o desequilíbrio no que diz respeito à 

participação das mulheres na capoeira: “a dupla jornada de trabalho e os atributos sociais 

associados à família, não restando tempo para treinos, viagens e participação em eventos. 

Além disso, quando chegam à condição de mestras, não têm o mesmo reconhecimento que 

os homens.” (P. 8) 

Medeiros (2015) em seu trabalho intitulado Capoeira e gênero: As implicações 

dessa relação para a prática, parte da experiência que sua posição enquanto estudiosa e 

capoeirista lhe proporciona e destaca que o universo da capoeira, como havia supracitado, 

ainda é dominado pelos homens, o que pode ser observado rotineiramente nos grupos e 

academias. Deste modo, os homens continuam comandando as rodas, tanto fazendo parte 

da composição da bateria quanto adaptando os movimentos de capoeira, a fim de que eles 

se tornem mais “leves” e sejam mais fáceis de serem executados pelas mulheres 

praticantes. Existe também no cotidiano dos grupos, uma preferência dos homens em 

treinar com outros homens, já que as mulheres muitas vezes não são consideradas boas 

capoeiristas e, além disso, é possível observar que quem ocupa as posições de Graduados, 

Professores e Mestres ainda são os indivíduos do sexo masculino. 

                                                           
17 Nem todos os trabalhos que compõem essa bibliografia têm a mulher como tema central, porém, todos 

abordam a participação feminina na capoeira. 
18 Sobre estas dificuldades, ler o capítulo 2 desta dissertação. 
19 O que se reflete na roda da capoeira, onde é perceptível que há uma participação masculina maior, a qual se 

difere dos treinos onde a presença feminina é mais significativa. 
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Compactuando ainda nessa mesma perspectiva acerca da participação feminina na 

capoeira, Zonzon (2012) alega que  

  

(...) Essa participação é mais particularmente visível nos treinos, mas torna-se bem 

menos relevante quantitativamente nas rodas... As mulheres não tocam berimbau 

e, portanto, não puxam o canto, jogam menos vezes, seus jogos costumam ser 

mais curtos, enfim, mantêm-se afastadas das habilidades de excelência. Isto é, o 

corpo da mulher atua em menos tarefas, não se articula com certos artefatos 

tradicionais da capoeira como o instrumento mestre ou o solo das cantigas, nem 

com grande variedade de parceiros e, portanto, de movimentos, jogos, estilos. E, 

por ser a vivência na roda uma via insubstituível de aprendizagens e experiências, 

ao não participar plenamente (ou não participar tout court) desse ritual, pode-se 

dizer que as mulheres incorporam a capoeira através de outro “currículo” ou, 

talvez, jogam outra capoeira. (pp. 16-17) 

 

 

Souza e Devide (2011), partindo da análise da capoeira como uma luta, salientam 

que essa prática existente há aproximadamente 400 anos continua sendo dominada pelos 

homens e a presença, atuação e inserção das mulheres se constitui em um fenômeno 

recente. Dessa maneira, é possível perceber que ainda na atualidade, a mulher capoeirista 

enfrenta dificuldades no decorrer da sua trajetória, tais como: “a própria compra de jogo no 

intuito de fazer com que a mulher saia da roda com pouco tempo de jogo, o excesso de 

cantadas baratas de que as mesmas são vítimas, o espanto das pessoas frente à notícia de 

que mulheres também davam aulas de capuêra (sic), etc.” (SIMOES, 2002, p. 98) 

      Ao pesquisar sobre a participação feminina na capoeira, cada informação obtida 

me impulsionava a levantar o seguinte questionamento: o que significa ser capoeirista e 

mulher na atualidade? Esta questão se coloca, pois, é impossível falar da capoeira sem 

mencionar a sua heterogeneidade cada vez mais forte nos dias de hoje. Se antigamente era 

praticada por indivíduos em sua maioria homens e negros (segundo alguns historiadores e 

registros, a partir do final do século XIX, muitos estrangeiros também praticavam 

capoeira), atualmente, o universo da capoeiragem20, além de ser composto por muitas 

mulheres praticantes (apesar de poucas conseguirem alcançar um título de liderança no 

grupo), encontra-se presente em diversos países onde a prática é até mesmo ensinada por 

estrangeiros. Além das diferenças entre capoeira angola e regional, existe também um 

debate sobre a capoeira contemporânea que, segundo seus praticantes, é o resultado da 

                                                           
20 Muitos estudiosos ao se referirem à prática da capoeira utilizam o termo capoeiragem, o qual foi utilizado por 

mim nesse sentido. 
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fusão dessas duas modalidades21 e, a respeito do que significa ser mulher, apesar de as 

mesmas terem conquistado muitos direitos, os homens continuam ocupando muitos 

espaços de liderança e as mulheres (em sua maioria) ainda são àquelas que administram 

duas jornadas de trabalho, uma na rua e outra no lar. 

Sendo assim, abordar a questão das relações de gênero na capoeira dando enfoque 

ao protagonismo feminino neste universo, pode ser traduzido como falar sobre relações de 

poder que de acordo com Foucault (1976), atravessam, caracterizam e constituem o corpo 

social. Nesse sentido, essas relações não podem ser dissociadas de uma produção, uma 

acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso. De acordo com Foucault, 

para que o poder seja exercido deve existir uma produção e reprodução de verdades – que 

serão enunciadas por aqueles que são encarregados de dizer o que é verdadeiro – pois, cada 

sociedade deve possuir um regime de verdade. Na comunidade da capoeira, por exemplo, 

existe um regime de verdade com discursos que validam o que deve ou não deve ser feito e 

quem deve ou quem não deve realizar determinadas ações. Essas normas estão implícitas 

nos costumes e crenças existentes através de um código de conduta que guia as relações 

entre homens e mulheres capoeiristas. 

De acordo com Nogueira (2006) é ínfimo o número de pesquisas que se 

propuseram em compreender as vidas das mulheres que lutaram para atingir posições de 

poder e protagonismo, embora existam as barreiras que as mesmas necessitam ultrapassar. 

A autora coloca que geralmente esses estudos tendem a generalizar as experiências dessas 

mulheres, não levando em conta a sua diversidade. Dessa forma, a minha escolha em fazer 

um estudo sobre a presença das mulheres nesta prática, se refere ao fato de a capoeiragem 

ainda ser vista como uma prática masculina, porque invisibiliza a participação cada vez 

mais crescente de mulheres e de seu protagonismo. Sendo assim, estabelecendo uma 

relação com a mais célebre citação de Simone de Beauvoir (1967)22, “ninguém nasce 

mulher, torna-se mulher”, o processo de construção não seria diferente dentro desse 

universo (que possui características que refletem alguns aspectos da sociedade), lugar onde 

a mulher também constrói sua trajetória que é produzida nas múltiplas e dissonantes 

relações nas quais se encontra presente e envolvida, pois, tornar-se capoeirista é um 

processo que, muitas vezes, exige renúncias. Nesse sentido, “compreender o motivo pelo 

qual é imputado às mulheres um estatuto inferior na capoeira resulta em compreender as 

                                                           
21 No referido trabalho utilizei as terminologias vertentes e modalidades ao abordar as capoeiras angola e 

regional e em alguns momentos, a contemporânea. 
22A qual se encontra no seu livro intitulado O segundo sexo, volume 2. 
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dinâmicas e os valores eleitos como relevantes, e ainda, como as acepções de gênero são 

redimensionadas neste universo”. (FIRMINO, 2011, p. 10) 

Mesmo com todas as tentativas de invisibilidade dessa participação, conforme 

Simões (2002), a capoeira é sim um lugar para mulheres, porque a capoeira “é fêmea até 

no nome”. De acordo com a autora, “capuêra é um substantivo feminino, tanto capuêra 

enquanto jogo, bem como capuêra, a mulher que joga.” (SIMOES, 2002, p. 98) Dessa 

maneira, me interessa analisar e entender os desafios enfrentados por estas mulheres 

durante suas trajetórias e participação nesta prática já secular e como esse protagonismo se 

reflete em suas vidas. 

 

1.1 O CAMPO E A METODOLOGIA: 

 

Pensando na construção metodológica amparada nos trabalhos de Becker (1999, p. 

17), entendo como fundamental “estudar os métodos de fazer pesquisa sociológica, de 

analisar o que pode ser descoberto através delas e o grau de confiabilidade do 

conhecimento assim adquirido, e, de tentar aperfeiçoar estes métodos através da 

investigação fundamentada e da crítica de suas propriedades”. Nesse sentido, inicialmente 

me propus a realizar um levantamento bibliográfico de teses, dissertações, artigos e ensaios 

sobre a participação da mulher na capoeira produzidos no Brasil e alguns no exterior, 

assim como da historiografia da capoeira, com o intuito de situar o lugar da mulher neste 

campo. Trabalhei também com a análise de dados primários de documentos existentes nos 

arquivos do Instituto Jair Moura e fiz um levantamento bibliográfico sobre gênero. Após 

essa etapa, optei por realizar uma pesquisa qualitativa na qual utilizei como método a 

história oral que segundo Freitas (2006, p. 18) “é um método de pesquisa que utiliza a 

técnica da entrevista e outros procedimentos articulados entre si, no registro de narrativas 

da experiência humana”, em sua modalidade trajetórias de vida, que busca trabalhar com a 

reconstrução da história dos sujeitos através dos relatos de suas memórias. Ferreira (2002) 

destaca que a história oral surgiu da necessidade de preencher as lacunas encontradas em 

registros históricos escritos através da organização de arquivos com áudios de entrevistas 

na década de 1940. No entanto, esse método teve repercussão na segunda metade dos anos 

de 1960 até o início dos anos 1970, sobretudo nos Estados Unidos, impulsionado pela luta 

pelos direitos civis: 
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As lutas pelos direitos civis, travadas pelas minorias de negros, mulheres, 

imigrantes etc., seriam agora as principais responsáveis pela afirmação da história 

oral, que procurava dar voz aos excluídos, recuperar as trajetórias dos grupos 

dominados, tirar do esquecimento o que a história oficial sufocara durante tanto 

tempo. A história oral se afirmava, assim, como instrumento de construção de 

identidade de grupos e de transformação social — uma história oral militante. 

Essa proposta, entretanto, não teve boa acolhida entre a comunidade acadêmica, e 

menos ainda entre os historiadores. (FERREIRA, 2002, p. 322-323) 

 

 

A respeito dessa certa falta de credibilidade de alguns pesquisadores sobre o 

método da história oral23, Pollak (1992) argumenta que se a memória é um fenômeno que 

foi construído socialmente, os documentos escritos também foram. Conforme o 

pesquisador, não existe uma diferença entre fonte escrita e fonte oral. A crítica a respeito 

da fonte que será utilizada na pesquisa deve ser aplicada aos mais variados tipos, sendo 

assim, a fonte oral é sim, comparável e tão importante quanto a fonte escrita. Sobre 

trajetórias de vida, Gonçalves e Lisboa (2007, p. 88) argumentam que elas “podem ser 

consideradas como partes de uma história de vida, um determinado percurso, itinerário ou 

ciclo que vai ao encontro do interesse do profissional ou pesquisador. Nos processos 

investigativos, este percurso, geralmente, vem ao encontro da questão de pesquisa 

colocada, ou seja, da delimitação do problema.” 

Nesta pesquisa também trabalhei com observação participante utilizando elementos 

etnográficos para narrar as experiências vivenciadas, uma vez que segundo Spradley 

(1979), a etnografia consiste na descrição de um sistema de significados culturais de um 

determinado grupo, a fim de compreender os códigos culturais existentes no universo da 

capoeiragem. Assim, de acordo com Lüdke e André (1986) em uma pesquisa etnográfica a 

preocupação com o processo deve ser maior do que com o resultado, por isso torna-se 

importante observar com atenção os sentidos que os sujeitos dão ao contexto em que estão 

inseridos no decorrer do trabalho de campo, com o intuito de chegar a uma possível 

compreensão do problema de pesquisa. Ainda segundo as autoras, em uma abordagem 

etnográfica o pesquisador pode modificar, se for necessário, os problemas e hipóteses no 

decorrer de sua investigação.  

Para isso, ao realizar o trabalho de campo, utilizei como instrumentos de apreensão 

do fenômeno estudado, o método da entrevista qualitativa através de entrevistas 

semiestruturadas que foram realizadas com as capoeiristas. Gaskel (2002) destaca que a 

entrevista qualitativa fornece os dados básicos que propiciam o desenvolvimento e 

                                                           
23 Aqui utilizei história oral como sinônimo de história de vida partindo do ponto de vista de Pollak que atribui o 

mesmo conceito para as duas denominações. 
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compreensão das relações entre os atores sociais, assim como de sua situação e tem a 

finalidade de buscar a compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores, motivações 

que se relacionam com os comportamentos das pessoas em contextos e grupos sociais 

específicos. Minayo (1993) coloca que é através das entrevistas que produzimos pesquisas 

que trabalham com histórias de vida e Ferreira (2002, p. 324) destaca a importância das 

entrevistas para o método da história oral: 

 

Ao esquadrinhar os usos políticos do passado recente ou ao propor o estudo das 

visões de mundo de determinados grupos sociais na construção de respostas para 

os seus problemas, essas novas linhas de pesquisa também possibilitam que as 

entrevistas orais sejam vistas como memórias que espelham determinadas 

representações. Assim, as possíveis distorções dos depoimentos e a falta de 

veracidade a eles imputada podem ser encaradas de uma nova maneira, não como 

uma desqualificação, mas como uma fonte adicional para a pesquisa. 

 

 Ferreira diz que apesar da história oral ainda ser um método pouco utilizado, “tem-

se revelado um instrumento importante no sentido de possibilitar uma melhor compreensão 

da construção das estratégias de ação e das representações de grupos ou indivíduos nas 

diferentes sociedades.” (FERREIRA, 2002, p. 330) 

Um outro instrumento utilizado foi o diário de campo, o qual, de acordo com 

Florence (2009) é um instrumento constitutivo do ofício do pesquisador, pois, o 

pesquisador recorre ao mesmo durante seu cotidiano, ao longo de sua experiência 

etnográfica, além de ser uma técnica que segundo a autora, tem por base o exercício da 

observação direta dos comportamentos culturais de um grupo social. Fiz também 

observações de alguns documentos dos grupos estudados24 fundamentando-os as 

observações com o referencial teórico, os quais me auxiliaram na análise do fenômeno.   

Assim sendo, esta pesquisa foi realizada tomando como base os seguintes objetivos: 

 

1. Traçar a trajetória de duas mulheres que ocupam lugares de protagonismo em 

seus grupos de capoeira.  

2. Analisar de que maneira ocorrem as relações de poder entre as mulheres 

capoeiristas e os membros de suas associações (lideranças e colegas homens e 

mulheres). 

                                                           
24 E fui permitida a participar dos grupos de discussões dos dois grupos de capoeira através do aplicativo de 

mensagens WhatsApp durante meu período de participação nos mesmos. Nesses grupos, são colocadas 

informações que se referem tanto à atividades organizadas quanto conversas informais. 
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No campo, pela observação participante, desejei me aproximar das experiências de 

vida dos sujeitos, interagindo com os mesmos, o que foi de extrema relevância para 

compreender o objetivo principal deste estudo, o qual pretendeu investigar de que forma 

as mulheres conseguiram alcançar uma posição de protagonismo dentro do universo da 

capoeiragem, como elas relacionam sua trajetória pessoal ao seu percurso na capoeira e 

como os seus enfrentamentos vividos na Grande Roda contribuem para que elas consigam 

enfrentar os desafios da Pequena Roda.  

Justificando a necessidade que tive de ir à campo, me refiro à Giumbelli (2002) que 

apesar de se referir especificamente à área antropológica, argumenta que muitos 

antropólogos consideram o “trabalho de campo” como um ritual de passagem obrigatório 

na formação de um antropólogo.25 O autor, então, levanta um questionamento: existe 

antropologia sem trabalho de campo? Embora mais adiante em seu texto ele faça críticas 

em relação ao caráter imprescindível do campo para alguns antropólogos, de acordo com 

ele, não se trata de dissolver ou de invalidá-lo, mas de ter uma concepção mais ampla e 

aberta da investigação etnográfica. Deste modo, Giumbelli26 alega, tomando como base o 

argumento de Clammer, que o trabalho de campo não pode ser o único método utilizado 

em antropologia (embora seja um método de extrema importância), porque precisa ser 

complementado por outros. Conforme Minayo (1993), é o trabalho de campo que permite a 

aproximação entre o pesquisador e a realidade na qual estão inseridos os sujeitos que o 

mesmo tem curiosidade de conhecer. “Desta forma, no campo, o pesquisador precisa não 

ficar preso às surpresas que encontrar e nem tenso por não obter resposta imediata a suas 

indagações” (MINAYO, 1993, p. 62) 

Segundo Bourdieu (2003, p. 119), os campos se constituem como “espaços 

estruturados de posições (ou de postos) cujas propriedades dependem da sua posição 

nesses espaços e que podem ser analisadas independentemente das características de seus 

ocupantes (em partes determinadas por elas)”. De acordo com o autor, existem as leis 

gerais dos campos, porém, em cada campo existem propriedades particulares. Falando 

especificamente deste estudo, embora o universo da capoeira seja um campo que possui 

algumas características similares à situações que acontecem na sociedade, no que diz 

                                                           
25 Apesar de não possuir uma formação na área de antropologia, pois minha formação inicial foi em pedagogia, 

através desta pesquisa a fim de entender este universo que me propus a estudar tive que me aproximar e entender 

termos antropológicos. 
26 Ibid.  
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respeito às formas como homens e mulheres se relacionam, as relações de poder dentro 

deste universo devem ser observadas cuidadosamente, visto que cada campo tem seus 

códigos de valores. 

Meus sujeitos de pesquisa foram duas mulheres: uma praticante da capoeira angola 

de uma instituição chamada FICA (Fundação Cultural de Capoeira Angola, localizada na 

Avenida Carlos Gomes, em Salvador-Bahia), que não possui título, mas, exerce uma 

posição de protagonismo por ser a anciã do grupo, já que a referida capoeirista foi uma das 

primeiras integrantes a participar do mesmo e a permanecer na instituição. E outra 

capoeirista que exerce a posição de Contramestra e que faz parte de um grupo chamado 

Malta da Serra, o qual se intitula como capoeira27, localizado em Vilas do Atlântico, um 

bairro da cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.   

O objetivo, no qual consistiu na escolha dessas duas mulheres, não foi o de 

comparar a forma como as mesmas conseguiram alcançar esta posição ou se alguma delas 

teve mais espaço em um determinado grupo que em outro, mas, de entender quais foram as 

estratégias utilizadas por elas para conseguirem chegar e permanecer nesse lugar. 

Sendo assim, nas duas instituições supracitadas, a fim de me aproximar dos dois 

sujeitos, realizei a observação participante, que segundo Bernard Russel (1994) trata-se de 

ficar perto das pessoas e fazer com que as mesmas se sintam confortáveis o suficiente com 

a presença do pesquisador a fim de que o mesmo possa observar e registrar informações 

sobre suas vidas. Ainda de acordo com Bernard28, a observação participante é tanto um 

método humanístico quanto científico. Isto é, produz o tipo de conhecimento experimental 

que permite ao pesquisador falar de forma convincente a respeito de um grupo. Minayo 

(1993, p. 70) define observação participante, 

 

(...) como um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de 

uma situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica... A 

filosofia que fundamenta a observação participante é a necessidade que todo 

pesquisador social tem de relativizar o espaço social de onde provém, aprendendo 

a se colocar no lugar do outro... no trabalho qualitativo, a proximidade com os 

interlocutores, longe de ser um inconveniente, é uma virtude e uma necessidade. 

 

 

Entretanto, na FICA (Fundação Internacional de Capoeira Angola), pelo fato de ter 

entrado em contato com a instituição no início do meu trabalho e a fim de entender a 

filosofia e metodologia de aprendizagem da capoeira (movimentos, música, vocabulário, 

                                                           
27 Sem pertencer a nenhuma vertente (angola, regional, contemporânea). 
28 Ibid. 
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contexto, códigos) tive a necessidade de fazer uma imersão maior dentro do grupo. Deste 

modo, me aproximei assumindo a posição de aprendiz de capoeira ou aluna nova (como 

são chamados os iniciantes na capoeira), o que me ajudou a compreender a dinâmica do 

universo dos grupos (regras de conduta, hierarquias, etc.) nos quais as duas mulheres estão 

inseridas, assim como os desafios enfrentados durante a sua trajetória. Conforme Vieira e 

Assunção (1998, p. 3), essa imersão é importante posto que 

 

(...) o processo de aproximação do “estudioso-jogador” da capoeira ... 

evidentemente, tem implicações metodológicas importantes. Possibilita ao 

analista, por um lado, uma visão interna da dinâmica que estuda. Por outro, a 

inserção do pesquisador do campo – no sentido sociológico de Pierre Bourdieu – 

da capoeira... sem dúvida alguma, interfere nas posições que este assume quanto a 

aspectos doutrinários da luta.  

 

 

O envolvimento entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa propiciado pela 

observação participante cresce a cada encontro. Por isso, em muitos momentos, me senti 

seduzida pelo campo e pelos sujeitos, fenômeno registrado por Wacquant (2006) em seu 

estudo intitulado Entre las cuerdas: cadernos de un aprendiz de boxeador29, sobre 

boxeadores da cidade de Chicago em uma de suas inúmeras notas de rodapé a respeito 

desse sentimento de sedução que o acompanhava no decorrer das suas observações: 

 

Siento tal placer con sólo estar aquí que la observación se vuelve secundaria y, 

francamente, me digo que dejaría gustosamente estudios, investigaciones y todo lo 

demás por poder quedarme aquí boxeando, ser «one of the boys».” Esto es crazy. 

PB [Pierre Bourdieu] me decía el otro día que temía que "me dejara seducir por mi 

objeto" si de verdad supiera ¡dónde estará ya la seducción!».30 

 

Em determinadas situações, também me senti parte do grupo, em outras me 

distanciei na tentativa de poder analisar os eventos mais friamente. É difícil ser imparcial 

ao campo, entretanto, embora exista a possibilidade de sedução, é importante perceber que 

tanto os sujeitos quanto o campo nem sempre vão responder e/ou corresponder aquilo que 

o pesquisador espera. 

 

 

                                                           
29 De corpo e alma: notas etnográficas de um aprendiz de boxe, na versão traduzida para o português e Corps et 

âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, título original. 
30 Sinto tanto prazer em somente estar aqui que a observação se torna secundária e, francamente, digo para mim 

mesmo que deixaria com prazer estudos, investigações e tudo mais para poder ficar aqui boxeando, ser “um dos 

garotos”. Isso é louco. PB [Pierre Bourdieu] me dizia outro dia que temia que eu “me deixasse seduzir pelo meu 

objeto” se soubesse de verdade onde já estará a sedução”! 
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1.1.1 Primeiros contatos com o campo: um olhar etnográfico 

 

 

Salvador, 30 de outubro de 2015 

 

 A sede da Fundação Internacional de Capoeira Angola31 – FICA – está localizada 

no edifício Esther de Moura Franco, número 111, quinto andar, na Avenida Carlos 

Gomes, um bairro comercial da cidade de Salvador. O prédio no qual está alocada a 

instituição assim como o bairro, é também comercial e, por isso, em cada andar funciona 

um estabelecimento diferente (academia de ginástica, loja com produtos para trançar 

cabelos, etc.). A FICA está no último andar e quando o ascensorista não está presente é 

necessário subir todas as escadas já fazendo uma espécie de aquecimento antes da aula de 

capoeira.  

Já conhecia o grupo e o local, pois, meu marido já havia treinado lá há uns anos. 

Fui na época acompanhada da minha sobrinha e pedi para assistir a uma aula, 

aproveitando para observar o espaço (que funciona numa grande sala) e perceber se 

houve alguma mudança na decoração. O espaço é repleto de fotografias de capoeira tanto 

do Mestre Valmir quanto de outros Mestres como o Cobra Mansa, fundador da instituição 

e de outros capoeiristas. Poucas mulheres aparecem nas fotografias (algumas 

participando da bateria, outras presentes na roda). Quando aparecem, não ocupam um 

lugar central.  

No final do espaço, do lado esquerdo, perto de uma parede mostarda com fotos de 

capoeira pregadas e um rádio onde são colocados os CD’s que embalam as trilhas das 

aulas de movimentos, estão os berimbaus que são utilizados no dia da roda que acontece 

todos os sábados. Outros instrumentos como o reco-reco e o agogô também estão desse 

lado. Do lado direito, estão os berimbaus utilizados nas aulas de instrumento. No centro 

da sala tem um mural pintado com imagens de orixás. Existem seis colunas pintadas de 

amarelo e preto32, as quais, em muitos momentos se tornam personagens principais que 

auxiliam nos treinos de alguns movimentos, dentre eles, a ponte, um movimento em que o 

                                                           
31 Um dos lócus da minha pesquisa.  
32 Acredito que seja uma alusão ao amarelo e preto, cores do uniforme dos praticantes da capoeira angola, 

propostas pelo Mestre Pastinha em homenagem às cores da camisa do Ypiranga, seu time de futebol. 
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(a) capoeirista tem que descer o corpo, dobrando a coluna simulando uma ponte. O teto é 

decorado com palhas. Tudo é muito bonito e místico. 

Um dos Contramestres– um dos filhos do Mestre que naquele dia estava 

responsável pela aula do turno da tarde – foi muito receptivo comigo. Desta maneira, 

combinei com ele de começar no mês de novembro, após a semana do feriado do dia dos 

finados (2 de novembro).33 

 

Foi dessa maneira que consegui me aproximar da FICA. Embora já tivesse 

participado como espectadora de inúmeros eventos de capoeira, nunca havia praticado, 

porém, tenho lembranças de muitos momentos de encantamento ao presenciar as rodas de 

capoeira angola e regional. Esse encantamento, segundo Zonzon (2007, p. 33) acontece 

pelo fato de que a “qualidade estética das expressões corporal e musical exerce um 

inegável poder de sedução sobre o público que assiste pela primeira vez ao jogo, tanto que 

o encantamento com a beleza da capoeira constitui-se como um dos motivos mais 

frequentes de adesão de novos entrantes no grupo.”  

A princípio, quando escolhi falar sobre capoeira, fiquei apreensiva pelo fato de não 

ser capoeirista, já que a maioria dos estudos são produzidos por pesquisadores que falam 

desde dentro. Como eu então, de fora34 poderia me aproximar e compreender esse 

universo?  A estratégia escolhida foi a de me aproximar de um grupo assumindo o papel de 

aprendiz de capoeira e, mesmo que este grupo não tivesse aquilo que eu procurava – no 

caso específico da minha pesquisa, uma mulher protagonista – ao menos serviria como um 

ponto de partida para que eu pudesse me comunicar e estabelecer contatos com outros 

grupos.  

Ao chegar no campo, percebi que todos os alunos tanto os homens quanto as 

mulheres que ali estavam já praticavam capoeira há muito tempo, o que fez com que eu me 

sentisse imediatamente deslocada, pensando em desistir em vários momentos. Assumindo 

a postura de “aluna nova”35 e buscando um lugar no grupo, fui, em alguns momentos 

                                                           
33 Os trechos do meu diário de campo foram apresentados em itálico com o intuito de diferenciá-los do texto 

teórico que compõem a dissertação. 
34 Usando as expressões dentro e fora, fiz referência a um corrido (tipo de canção de capoeira) que faz um jogo 

de palavras entre essas duas expressões contrárias: “Jogo de dentro, jogo de fora, joga bonito no jogo de 

angola...” 
35 O lugar de “aluno novo” em muitos casos, pode durar anos porque o tempo da capoeira é diferente do tempo 

de outras práticas, visto que ela envolve um conjunto de habilidades. Dessa forma, conseguir realizar com 

maestria todos os movimentos, assim como adquirir as habilidades musicais que envolvem o canto e o toque dos 

instrumentos, sobretudo, o berimbau, leva anos. 
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descrente, porém, me permitindo a experimentar os elementos que compõem esse universo 

e enfrentando todos os desafios daqueles que se iniciam nessa prática: dores musculares, 

alguns momentos de desânimo por não conseguir realizar determinados movimentos, 

timidez por causa da exposição de fragilidades (no meu caso, a falta de flexibilidade nas 

pernas), etc. Dificuldades essas, descritas por Zonzon (2007, p. 94): 

 

(...) o iniciante ainda não vislumbra os desdobramentos potenciais dos 

movimentos que está aprendendo a duras penas. Para ele, o esforço se concentra 

na execução de posições corporais até então nunca experimentadas, o que significa 

um saldo de dores musculares, desânimo ou perplexidade frente aos limites até 

então desconhecidos, agora encontrados no próprio corpo, além do tédio já 

evocado oriundo das constantes repetições dos mesmos movimentos.  

 

 

A estudiosa Sandra Petit (2015) também descreve suas deficiências corporais 

adquiridas através de anos sofridos pelo controle da espontaneidade de seu corpo, as quais 

a impediram de realizar os movimentos de capoeira que necessitam da posição de cócoras, 

movimentos que são base da capoeira angola. Todavia, ela coloca que apesar de suas 

limitações, consegue se apropriar “de muitos significados valiosos pelas simbologias e 

pelos valores passados na prática dessa capoeira, sobretudo pela fluência entre dança, luta 

e espiritualidade.” (PETIT, 2015, p.67). Deste modo, embora eu possua limitações que 

impedem a realização de alguns movimentos, estar em contato com um grupo de capoeira 

foi imprescindível para que eu pudesse compreender o que antes – quando estava apenas 

imersa na bibliografia sobre a capoeira – não podia absorver e sentir. 

Ao contrário de outras práticas corporais e culturais, divididas em etapas de 

aprendizagem (iniciante, intermediário e avançado), o tempo de aprendizado na capoeira é 

diferente. Nos treinos da FICA, sempre ouvia a seguinte frase: “capoeira é tempo” e cada 

aprendiz tem seu tempo para aprender. Alguns têm mais facilidade para entender a 

dinâmica dos movimentos, outros para tocar os instrumentos, ou seja, embora todos e todas 

passem pelo mesmo processo de aquisição de conhecimentos, cada um tem seu jeito 

particular de aprender.  Um ou dois anos de prática é um período curto para conseguir 

compreender todos os códigos e saberes (fundamentos). 

Assim que comecei a treinar na instituição, constatei que a maioria das integrantes 

são estrangeiras e brancas, como sinalizei no meu diário de campo:36 Como a FICA é uma 

fundação internacional, há uma mobilidade de pessoas todo o tempo, as quais viajam, 

                                                           
36 O perfil dos praticantes dos dois grupos estudados podem ser encontrados mais detalhadamente no capítulo 3. 
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voltam ou então, retornam para os seus países. Nesse primeiro mês, por exemplo, treinei 

com uma garota dos Estados Unidos, a qual estava aqui em Salvador como pesquisadora 

a fim de estudar sobre a capoeira. (30 de novembro de 2015, Trecho retirado do meu 

diário de campo) 

Mexicana, um dos sujeitos da minha pesquisa, nome de capoeira de Adriana 

Herrera, é uma dessas mulheres estrangeiras. De acordo com ela, é a integrante mais velha 

do grupo, ou seja, a única que conseguiu permanecer mais tempo37 pelo fato de morar em 

Salvador e igualmente mais velha do que as poucas brasileiras que ali estão. No decorrer 

da minha experiência, pude observar que ela exerce um protagonismo dentro do grupo – 

apesar de não possuir um título, é ela quem organiza e propõe alguns eventos. Um dado 

importante, é que apesar de ter entrado em contato com o grupo em novembro de 2015, só 

consegui conversar com a Mexicana sobre a possibilidade dela fazer parte da minha 

pesquisa no dia 6 de outubro de 2016. Isso devido às suas demandas pessoais que giram 

em torno de aspectos profissionais e familiares (no dia da nossa primeira conversa 

informal, ela chegou acompanhada da sua filha pequena, pois, não tinha com quem deixa-

la) que a impedia de concretizar o nosso encontro. É interessante destacar também, que 

antes de falar com Mexicana, conversei com os Contramestres sobre a minha pesquisa e 

depois pedi autorização ao Mestre Valmir, o qual, muito simpático e paciente, me ouviu e 

disse que a única condição que me colocava, era que ao final da mesma, eu lhe 

disponibilizasse uma cópia do trabalho. 

Sobre o segundo lócus da minha pesquisa, havia pensando em realizar observações 

e entrevistas em um grupo de capoeira regional conduzido por uma Mestra, localizado no 

Nordeste de Amaralina, bairro de Salvador que encontra-se próximo à orla marítima da 

cidade, porém, demorei muito tempo para conseguir o seu contato que foi disponibilizado 

por uma amiga. Após meses de tentativa, consegui falar com ela que foi muito amistosa, 

mas estava passando por problemas familiares e não estava em Salvador. Como a Mestra 

ficou de marcar uma conversa assim que retornasse e pelo avançar do tempo em realizar a 

pesquisa, optei por procurar outra pessoa.  

Aflita, fui recorrer a um contato que já havia sido mencionado pelo meu marido, 

capoeirista e, que por esse motivo, conhece muitas pessoas que fazem parte desse universo. 

Trata-se da Contramestra de capoeira chamada Luisa Pimenta que faz parte de um grupo 

                                                           
37 Pelo fato da FICA se constituir em uma instituição internacional de capoeira, há uma transição muito grande 

de participantes que vem de fora. Eles passam meses aperfeiçoando a prática em Salvador e depois voltam para 

os seus países. 
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chamado Malta da Serra, alocado em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. Ela, embora 

se considere capoeirista sem optar por definir sua capoeira como angola ou regional, é 

membro do Bando anunciador da capoeira angola liderado pelo Mestre Lua Rasta e 

participa das suas rodas no Terreiro de Jesus no Pelourinho, Centro Histórico da cidade de 

Salvador e, igualmente mantém contato com o grupo de capoeira regional Filhos de 

Bimba, liderado pelo Mestre Nenel.  

Lilu – como assim é conhecida – me acolheu carinhosamente em seu grupo desde a 

minha primeira visita no dia 18 de novembro de 2016, que ocorreu após alguns 

contratempos: a experiência de não conseguir chegar no lugar porque está localizado em 

uma região fora da cidade de Salvador38 e as viagens que a Contramestra teve que fazer. 

Ao chegar no local das aulas de sexta-feira – ela também ministra aula para uma outra 

turma nas terças –, uma escola sítio chamada Acalento, me encantei com o lugar verde e 

com a proposta interessante de interação entre adultos e crianças: além das alunas, 

mulheres habitantes de Vilas do Atlântico, crianças que são filhas de algumas delas às 

vezes participam das aulas. 

Depois de ter apresentado o tema da minha pesquisa para as participantes, a aula foi 

iniciada. Cada uma ficou com um instrumento, e começamos a cantar músicas de capoeira, 

porém, enquanto algumas tocavam e cantavam, outras realizavam movimentos. Me senti 

bem neste ambiente porque pude perceber que todas – na época – estavam no mesmo nível 

de aprendizagem, ou seja, todas eram alunas novas. Algumas com mais facilidade e 

flexibilidade, mas, todas com o desejo de aprender tranquilamente sem o objetivo de se 

tornarem grandes capoeiristas. Lilu me explicou que suas aulas não são destinadas somente 

às mulheres, mas são pensadas sob o ponto de vista feminino e por isso, funcionam dessa 

forma mais tranquila pelo fato de compreender que o perfil das praticantes diz respeito à 

mulheres que têm uma vida atarefada tanto no lar quanto na área profissional. 

No decorrer do trabalho, sobretudo nessa primeira etapa de aproximação tive 

algumas dificuldades para encontrar e manter contato com os dois sujeitos da minha 

pesquisa por vários motivos: falta de tempo por causa de suas demandas tanto como 

capoeiristas quanto como mulheres em suas vidas pessoais (problemas familiares, 

trabalhos, etc.). Todavia, nessa primeira aproximação, senti uma vontade delas de 

participarem do meu trabalho, dada à sua importância devido à escassa produção sobre o 

                                                           
38 Para quem não tem carro, a única opção para chegar no local é um único ônibus (Vilas do Atlântico) que passa 

a cada uma ou uma hora e meia, a depender do dia. 
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tema e também de alguma forma, pelo desejo de poderem contar suas histórias como 

mulheres capoeiristas. 

É importante destacar também que as entrevistas feitas com os dois sujeitos, foram 

realizadas conjuntamente com a pesquisa Experiências e Representações de Mulheres 

capoeiristas do PIBIC\UFBA39 entre os anos 2016 e 2017, na qual participei como tutora e 

coincidentemente ao me aproximar do grupo, soube que além do fato da temática da 

pesquisa abordar uma proposta – que era de identificar mulheres capoeiristas protagonistas 

nesses últimos 30 anos, questionando o porquê de sua invisibilidade – parecida com o 

objetivo do meu trabalho de mestrado, das quatro mulheres que teriam suas trajetórias 

retratadas, Mexicana e Lilu estavam na lista. Os objetivos da pesquisa foram:  

 

Investigar as formas peculiares de participação das mulheres no universo da capoeira 

baiana tradicional e, produzir materiais escritos e audiovisuais que contribuam para 

dar visibilidade à atuação das mulheres capoeiristas e incentivem a reflexão sobre as 

questões de gênero que perpassam a atual ressignificação da tradição da capoeira.40 

 

Participar deste estudo foi de extrema importância porque me ajudou a entender o 

universo da capoeiragem e conhecer mulheres de diferentes vertentes da capoeira através 

do contato direto com as protagonistas e da participação dos eventos de capoeira, assim 

como me ajudou a descobrir quais são os desafios enfrentados por elas.   

Assim sendo, essa dissertação foi organizada da seguinte maneira: no segundo 

capítulo intitulado Entre a Grande e a Pequena Roda: tornar-se mulher e capoeirista, 

iniciei uma discussão acerca da construção da identidade de gênero a fim de refletir sobre o 

lugar da mulher na sociedade, os desafios que tiveram que enfrentar para conquistar os 

seus direitos e ocupar lugares de poder. Também iniciei a discussão sobre o corpo, além de 

debater sobre a história da mulher na capoeira. 

 No terceiro capítulo intitulado Quem é ela? Mulheres capoeiristas contam a sua 

versão da história, iniciei a apresentação da trajetória das duas capoeiristas sujeitos da 

minha pesquisa, tanto na sociedade quanto na capoeira, assim como contextualizei a 

história dos seus grupos (como funciona a sua dinâmica: hierarquia, perfil dos praticantes, 

etc.), abordei a relação entre corpo e poder, uma vez que a capoeira é uma prática corporal, 

na qual a comunicação e aprendizagem perpassa o tempo todo pelo corpo, estabelecendo 

                                                           
39 No capítulo 4, falei mais um pouco sobre a minha participação nessa pesquisa. 
40 Trecho retirado do corpo do projeto da Pesquisa Experiências e Representações de Mulheres Capoeiristas, 

apresentado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação da Universidade Federal da Bahia. 
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assim, uma discussão sobre protagonismo, poder, liderança, trajetória, discurso e memória 

e sobre os desafios enfrentados por aquelas que decidem se tornar capoeiristas. 

No quarto capítulo intitulado Como chegar lá? Resistência, protagonismo, 

permanência e reconhecimento, aliando as falas das capoeiristas e o referencial teórico, 

realizei uma discussão sobre autonomia, disputas de poder na sociedade e no universo da 

capoeira, a relação entre as mulheres com as outras mulheres e homens capoeiristas, a fim 

de compreender as estratégias que elas utilizaram para conseguirem alcançar uma posição 

de protagonismo em um campo historicamente masculino. 
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2. ENTRE A GRANDE E A PEQUENA RODA: TORNAR-SE MULHER E 

CAPOEIRISTA 

 

Para os capoeiristas existem duas rodas: a Grande Roda que diz respeito à 

sociedade da qual fazemos parte e a Pequena Roda – que compõem não só a roda de 

capoeira, mas o grupo41 no qual estão inseridos os (as) capoeiristas, onde se refletem 

alguns desafios, conflitos, contradições e surpresas existentes na roda maior. Na roda da 

vida e na roda de capoeira, os indivíduos ora assumem o papel de espectador observando e 

aprendendo com os demais ora incorporam o papel de jogador, agindo e colocando em 

prática aquilo que foi refletido e aprendido. 

Todo indivíduo transita em meio à várias identidades, as quais se destacam mais, a 

depender do ambiente (família, trabalho, grupos sociais, etc.) de interação. No contexto 

específico desta pesquisa, é impossível distanciar as identidades de mulher e capoeirista, 

porque ambas se relacionam e é entre a Pequena e a Grande Roda que a mulher capoeirista 

vai travando embates e erigindo estratégias a fim de conquistar espaços.  

Neste capítulo, estabeleci um diálogo entre os referenciais teóricos adotados neste 

trabalho. Sendo assim, busquei construir trânsitos epistemológicos entre os conceitos de 

identidade, identidade de gênero e relações de gênero na capoeira, com o intuito de refletir 

sobre o que significa tornar-se mulher e, sendo mulher, tornar-se capoeirista, uma vez que 

um dos objetivos da minha pesquisa foi estabelecer uma conexão entre a vida cotidiana 

dessas mulheres e o seu ingresso e participação no universo da capoeiragem. 

Tornar-se mulher sob o ponto de vista de Beauvoir se relaciona com o fato de que 

esse é um papel que não é inato e sim construído pela sociedade, sociedade essa que 

atualmente ainda é patriarcal, embora as mulheres tenham lutado e conquistado direitos. 

Segundo a autora, nós não nascemos predestinadas à maternidade ou à funções domésticas, 

ou seja, esses aspectos não são biológicos e sim sociais. De acordo com Saffioti (2010, p. 

23) 

 

“Simone não dispunha do termo gênero, mas ela conceituou gênero, ela mostrou 

que ninguém nasce mulher mas se torna mulher e, por conseguinte, ninguém nasce 

homem, mas se torna homem, ou seja: ela mostrou que ser homem ou ser mulher 

consiste numa aprendizagem. As pessoas aprendem a se conduzir como homem ou 

como mulher, de acordo com a socialização que receberam, não necessariamente 

de acordo com o seu sexo.” 

                                                           
41 Assim como toda a comunidade da capoeira que compõem outros grupos que dialogam ou não entre si. 
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Colocar a questão da mulher capoeirista e relacioná-la à reflexão sobre “o tornar-se 

mulher e assim sendo, tornar-se capoeirista”, significa analisar suas contradições, pois, 

esse estudo trata de mulheres que conseguiram conciliar o papel “feminino” rotulado, 

construído, esperado e exigido pela sociedade com a sua participação em uma prática que é 

historicamente masculina,42 visto que na sociedade atual ainda existe uma dicotomia entre 

“ser mulher” e estar inserida em áreas ocupadas majoritariamente por homens. 

 

 

2.1     TORNAR-SE MULHER: ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

 

Construímos nossa identidade no seio familiar, no convívio com os membros da 

comunidade na qual estamos inseridos, nos grupos sociais, etc. Nos dias atuais, os 

indivíduos são influenciados também pelo bombardeio de informações midiáticas, e, de 

acordo com Hall (2002), a globalização tem impacto sobre a identidade em nossa era pós-

moderna. Pollak (1992) argumenta que a identidade está relacionada à memória, um 

fenômeno construído social e individualmente e, ao falar sobre a memória que herdamos, o 

autor coloca que existe uma ligação fenomenológica muito pequena entre ela e o 

sentimento de identidade. Destaca que nesse caso, o sentimento de identidade é analisado 

superficialmente se referindo à autoimagem e à imagem que passamos para as outras 

pessoas, ou seja, “a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela 

própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na 

sua própria representação, mas também para ser percebida da maneira como quer ser 

percebida pelos outros.” (POLLAK, 1992, p. 5)  

Desta maneira, podemos pensar a identidade como um processo construído cultural 

e socialmente que não acontece de maneira solitária, mas através de contribuições coletivas 

apreendidas nos grupos em que fazemos parte que influenciam na sua construção. Sobre os 

espaços de construção desta identidade, Souza (1990, p. 36) sob o ponto de vista da 

psicanálise, afirma: 

 

O contexto familiar é o lugar primeiro onde a ação constituinte do Ideal do Ego se 

desenrola... Depois é a vida de rua, a escola, o trabalho, os espaços do lazer. 

Muitas vezes, é nesses lugares segundos, pleno de experiências novas, que o Ideal 

                                                           
42 A exemplo do conflito entre maternidade x capoeira, família x capoeira discutidos no capítulo 3. 
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do Ego – cujas vigas mestras já foram erigidas – encontra ocasião de reforçar-se, 

assim adquirindo significado e eficácia de modelo ideal para o sujeito. 

 

      Para Bauman (2003, p. 21) “Uma vida dedicada à procura da identidade é cheia 

de som e de fúria. ‘Identidade’ significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, 

singular — e assim a procura da identidade não pode deixar de dividir e separar.” 

Conforme o referido autor, a construção da identidade perpassa por um caminho árduo, 

uma vez que se constitui em um processo conflituoso, dado que a nossa identidade interage 

com outras. Identidade então, diz respeito à pertença a um grupo que possui características 

e interesses comuns.  

No que se referem às identidades culturais, segundo Boaventura (1993), estas não 

são imutáveis, pois, elas são resultados transitórios de processos de identificação. Mesmo 

as identidades que parecem ser mais sólidas, como as de gênero – homem e mulher – 

ocultam negociações que dizem respeito aos sentidos, polissemias e choques de 

temporalidades através de constantes transformações. Para ele, as identidades consistem 

em identificações em curso. Sendo assim, fazendo uma relação entre cultura e identidade 

de gênero, é possível dizer que a primeira influencia a segunda, pois define os indivíduos 

como masculinos ou femininos. (JESUS, 2012) 

Nessa perspectiva, antes de abordar as questões que perpassam os desafios 

enfrentados pelas mulheres capoeiristas, torna-se necessário falar sobre a construção da 

identidade de gênero a fim de compreender o papel que foi atribuído à mulher – e 

igualmente o papel atribuído ao homem – pela sociedade desde o momento do seu 

nascimento, assim como os obstáculos que a mesma teve que enfrentar com o intuito de 

fazer valer seus direitos, ocupar e permanecer nos espaços antes considerados masculinos.  

No que diz respeito à construção da identidade de gênero, analisando esse processo 

na primeira infância, ser mulher e ser homem se constitui em uma construção social, 

processo esse que se inicia neste período, quando as diferenças sexuais são estabelecidas 

no momento em que os indivíduos ainda são bebês. Butler (2002, pp. 25-26) argumenta 

que  

 

(...) la interpelación médica que (a pesar de la reciente incorporación de otros 

apelativos más generales) hace pasar a un niño o una niña de la categoría de "el 

bebé" a la de "niño" o "niña" y la niña se "feminiza" mediante esa denominación 

que la introduce en el terreno del lenguaje y el parentesco a través de la 

interpelación de género. Pero esa "feminización" de la niña no termina allí; por el 

contrario, las diversas autoridades reiteran esa interpelación fundacional a lo largo 

de varios intervalos de tiempo para fortalecer o combatir este efecto naturalizado. 
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La denominación es a la vez un modo de fijar una frontera y también de inculcar 

repetidamente una norma.43 

 

Sau (1993) dá um exemplo de um estudo realizado44 com pais e mães inexperientes 

e com adultos em geral, no qual se pode observar que a depender do gênero do bebê 

recém-nascido, à ele são direcionadas palavras diferentes, que se diferenciam através da 

entonação e emprego do diminutivo. De acordo com a autora, aos bebês do sexo masculino 

são ditas palavras como “grande”, “forte”, etc. e aos bebês do sexo feminino, palavras 

como “engraçada” e “bonita”. Ela coloca que desde muito pequenos, os meninos e meninas 

ouvem palavras que influenciam e reproduzem estereótipos, como se as mesmas 

estivessem preparando-os para as funções que exercerão no futuro de acordo com o seu 

gênero. Dessa maneira, essa categorização não deveria existir, uma vez que “entre meninas 

e meninos, o corpo é, primeiramente, a irradiação de uma subjetividade, o instrumento que 

efetua a compreensão do mundo: é através dos olhos, das mãos e não das partes sexuais 

que apreendem o universo.” (BEAUVOIR, 1967, p. 9)  

Ao abordar a temática da identidade, em seu livro intitulado Problemas de gênero. 

Feminismo e subversão da identidade, Butler (2003, p. 37) levanta uma série de 

questionamentos:  

 

O que pode então significar “identidade”, e o que alicerça a pressuposição de que 

as identidades são idênticas a si mesmas, persistentes ao longo do tempo, 

unificadas e internamente coerentes? Mais importante, como essas suposições 

impregnam o discurso sobre as “identidades de gênero”? Seria errado supor que a 

discussão sobre a “identidade” deva ser anterior a discussão sobre a identidade de 

gênero, pela simples razão de que as “pessoas” só se tornam inteligíveis ao 

adquirir seu gênero em conformidade com padrões reconhecíveis de 

inteligibilidade do gênero.  

 

 

Contudo, Butler salienta que se o gênero é algo que foi construído sócio e 

culturalmente, é imprescindível questionar: “como e onde ocorre a construção do 

gênero?”45, além disso, a autora faz uma crítica a essa construção argumentando que se o 

gênero é fruto de um conjunto de leis culturais, é possível ter a impressão de que o mesmo 

                                                           
43 (...) a interpelação médica modifica a categoria bebê e o classifica como menino ou menina e dessa maneira, a 

menina se feminiza mediante essa denominação que a introduz no terreno da linguagem e parentesco através da 

interpelação de gênero. Porém, esse processo de feminização não se encerra nesse momento, uma vez que 

diversas autoridades reiteram essa interpelação fundacional ao longo de vários intervalos de tempo a fim de 

fortalecer ou combater esse efeito naturalizado. A denominação é então, um modo de fixar uma fronteira e 

também de inculcar repetidamente uma norma. (Tradução nossa) 
44 Sau cita um estudo recente, porém não cita o ano em que o mesmo foi realizado. Como o seu livro foi 

publicado em 1993 Subentende-se que o estudo foi feito em um período próximo. 
45 Ibid. , p. 26 
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também é tão determinante e fixo quanto o pressuposto de que a biologia é o destino. 

Nesse contexto, conforme Butler46, a cultura implicaria em ser o destino. Ao citar Beauvoir 

(1967), alega que a citação “a gente não nasce mulher, torna-se mulher”, consiste não só no 

fato de que a identidade de gênero é construída socialmente, como supõe uma escolha. 

Segundo a autora, o significado de construção está baseado em um paradoxo entre 

determinismo e livre arbítrio.  

Beauvoir47 ao citar Lacan argumenta que é a partir do momento que a criança 

reconhece a sua imagem no espelho, momento concomitante ao período da desmama, que 

começa a consolidar a sua identidade. Hall (2002), também utilizando como base a 

concepção lacaniana da “fase do espelho”, diz que a identidade não é inata. Ela vai sendo 

construída ao longo do tempo através de processos inconscientes e estes processos não 

acontecem solitariamente, pois, construímos nossa identidade através da interação e através 

do olhar (julgamento) do outro. Dessa maneira, é interessante destacar que as identidades 

não são estanques, pois, uma mesma pessoa constrói a sua, através de várias versões que 

perpassa pelo gênero, etnicidade, cultura. 

     No entanto, é ainda na infância que os papeis sociais de homem e mulher são 

definidos: enquanto as meninas são criadas para se assumirem como seres frágeis, os 

homens aprendem a reprimir suas fragilidades e, em meio às experiências baseadas em 

suas diferenças anatômicas, ambos afirmam as suas identidades. Conforme Beauvoir 

(1967) a “passividade feminina” não é uma característica que faz parte naturalmente do 

que é nominado como instinto feminino e não se trata de um dado biológico porque “na 

verdade, é um destino que lhe é imposto por seus educadores e pela sociedade.” (P. 21) 

Logo, às meninas, 

 

(...) ensinam-lhe que para agradar é preciso procurar agradar, fazer-se objeto; ela 

deve, portanto, renunciar à sua autonomia. Tratam-na como uma boneca viva e 

recusam-lhe a liberdade; fecha-se assim um círculo vicioso, pois quanto menos 

exercer sua liberdade para compreender, apreender e descobrir o mundo que a 

cerca, menos encontrará nele recursos, menos ousará afirmar-se como sujeito; 

(BEAUVOIR, 1967, p. 22) 

 

 

 

Na adolescência, as mudanças biológicas que ocorrem no período inicial 

denominado puberdade, alteram as características corporais e psicológicas dos meninos e 

                                                           
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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meninas e, é nessa fase que os processos de maturação sexual, construção da identidade de 

gênero e da identidade sexual são vivenciados mais intensamente. Assim, a adolescência, 

assim como as outras fases, é considerada uma construção social, um período resultante de 

características que são interpretadas pelos seres humanos. (KOLLER et al, 2014).  

Meninos e meninas crescem, seus corpos se transformam e conforme Sau (1993), a 

partir da menarca, no caso das meninas, elas ouvem dos membros femininos que fazem 

parte do seu entorno – em alguns contextos – que já podem ser consideradas mulheres, 

pois, os seus corpos estão aptos para a concepção de um bebê. Os meninos também não 

estão isentos desses comentários, pois, para muitas famílias, ainda são considerados como 

os “homens da casa”.48 Porém, a estudiosa destaca que sua inteligência e afetividade 

provam justamente o contrário, pelo fato dos adolescentes ainda não terem alcançado os 

níveis amadurecidos do desenvolvimento evolutivo de um indivíduo, apesar de 

culturalmente serem à eles direcionados, muitas vezes, responsabilidades que 

correspondem ao mundo adulto.  

É nesta fase que os indivíduos dessa faixa etária veem nos grupos de amigos um 

círculo onde podem compartilhar interesses comuns e de autoafirmação. A fim de 

continuarem sendo aceitos como membros, acabam repetindo os seus valores e 

comportamentos – dentre esses comportamentos e valores, estão a reprodução dos 

estereótipos de gênero. Dessa forma, os adolescentes continuam construindo a sua 

identidade tendo o outro como base para a mesma. Pollak (1992) salienta que a construção 

da identidade é um fenômeno que se produz tomando as pessoas com quem convivemos 

como referência, através dos critérios de aceitabilidade, credibilidade, dentre outros, que, 

se estabelece através da negociação direta com as pessoas que compõem o nosso entorno. 

No que se refere às relações de gênero, os adolescentes reproduzem as situações 

vivenciadas em seu ambiente sociocultural, a exemplo do grupo familiar que, de acordo 

com Luz (1999) é o grupo onde eles aprendem a se relacionar e onde estabelecem as bases 

de sua formação – em muitos casos o meio doméstico é violento, uma vez que promulga 

valores que determinam quem domina e quem é dominado. Essas regras de convivência 

aprendidas na família, em alguns casos, se refletem nas relações interpessoais com os(as) 

colegas e namorados (as).  

                                                           
48 Homens da casa não no sentido de cuidadores do lar, mas no sentido de protetores da mãe e das irmãs.  
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Sau (1993) coloca que a escola é o segundo espaço a contribuir com a 

categorização dos gêneros e com a imposição dos papeis que os meninos e meninas devem 

exercer segundo as normas da sociedade. É nessa instituição que se aprende a diferença do 

ponto de vista biológico entre os homens e mulheres. O ambiente escolar seja ele público 

ou privado, laico ou religioso, contribui para o estabelecimento de uma dicotomia sexual, 

assim como o de uma hierarquização das diferenças de gênero em duas categorias: a dos 

dominantes e a das dominadas.49 Nessa mesma perspectiva, Louro (1997) argumenta que 

esta instituição delimita espaços e através de símbolos e códigos, além de afirmar o que 

cada um pode ou não fazer, através do seu currículo separa os grandes dos pequenos, os 

ricos dos pobres, brancos dos negros e os meninos das meninas.  

A instituição escolar sempre moldou e controlou corpos desde os seus primórdios 

quando nem todos tinham direito à educação e existiam instituições destinadas às mulheres 

que tinham o objetivo de formar jovens “prendadas” e escolas destinadas aos homens, a 

exemplo dos colégios militares, com o objetivo de formar homens viris. Deste modo, 

Louro argumenta que “as marcas da escolarização se inscreviam, assim, nos corpos dos 

sujeitos.”50  

 A socialização entre os dois gêneros também acontece através do jogo igualmente 

utilizado no ambiente escolar, o qual “en la infancia, resulta así una forma de anticipación 

de los roles probables a desempeñar en la adultez. (SAU, 1993, p. 12)51 Visto que os jogos 

correspondem a um sistema de aprendizagem das normas sociais. Consequentemente, ao 

internalizarem jogos que reproduzem valores machistas, os quais impõem condutas 

diferentes para homens e mulheres, as meninas e os meninos se tornarão adultos que irão 

assumir os estereótipos de seus papeis sociais de maneira inconsciente, como se essas 

características não fossem construídas culturalmente e sim, fossem inatas. No que diz 

respeito ao lugar que os corpos masculinos e femininos ocupam e são representados na 

escola, Louro (1997), fala da disciplina Educação Física – que tem a sua história vinculada 

à Biologia – a qual durante muito tempo diferenciou os corpos dos homens dos corpos das 

mulheres, afirmando que existia uma diferença biológica entre eles, com a finalidade de 

justificar a separação das turmas femininas e masculinas. Entretanto, ainda na atualidade 

                                                           
49 Essas diferenças são estimuladas de diferentes formas. Um exemplo ao qual a autora se reporta é o dos livros 

didáticos os quais (embora seu texto tenha sido escrito em 1993) ainda continuam reproduzindo imagens 

estereotipadas sobre as mulheres. 
50 Ibid., 1997, p. 62 
51 “O jogo na infância, resulta assim em uma forma de antecipação dos papeis prováveis a desempenhar na idade 

adulta.” (Tradução nossa) 
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muitos professores reproduzem a ideia de que mulheres são fisicamente mais frágeis e 

menos capazes que os homens. Dessa maneira,  

 

Concepções como essas vêm impedindo que seja proposta às meninas a realização 

de jogos ou atividades físicas tidos como masculinos, ou, na melhor das hipóteses, 

obrigam a que se ajustem ou se criem novas regras para os jogos — a fim de que 

esses se ajustem à "debilidade" feminina. Mais uma vez se consagra a ideia que o 

feminino é um desvio construído a partir do masculino.52 

 

 

Para Souza e Knijik, a sociedade e a escola reforçam as diferenciações de gênero 

porque: 

 

Em nossa sociedade, os garotos são elogiados por sua competitividade e 

agressividade - e as meninas por sua submissão e charme. Em competições e 

eventos esportivos as diferenças entre homens e mulheres são dissipadas pelo 

desempenho e quebra de recordes reconfigurando a identidade feminina. 

(SOUZA; KNIJNIK, 2007, p. 40)  

 

 

Deste modo, ao falar sobre a violência que perpassa as identidades de gênero, 

Carvalho (2015) propõe que a escola seja um espaço onde homens e mulheres possam 

aprender a descontruir a ideia de que são parte do gênero dominante x gênero frágil e que 

assim os meninos possam construir masculinidades não violentas. E as adjetivações 

atribuídas ao universo feminino, produzindo estereótipos (“chorar é coisa de menina”, 

“você age como uma menininha”, “sexo frágil”, etc.), as quais são consideradas como 

posturas frágeis devem ser ressignificadas com o intuito de transformar a cultura 

falocêntrica. 

Para Irigaray (1987) a diferença sexual não está reduzida a um dom natural que é 

extralinguístico. Pelo contrário, a linguagem também estabelece marcadores para essa 

divisão.  Sendo assim,  

 

La diferencia sexual informa la lengua y es informada por ésta. Determina los 

sistemas pronominales, los adjetivos posesivos, tanto como el género de las 

palabras y su división en clases gramaticales: animado/no animado, 

concreto/abstracto, masculino/ femenino, por ejemplo. La diferencia sexual se 

sitúa en la confluencia de naturaleza y cultura. Sin embargo, las civilizaciones 

patriarcales han disminuido hasta tal punto el valor de lo femenino que la realidad 

y la descripción del mundo que las caracterizan son inexactas. En lugar de 

constituir un género diferente, el femenino en nuestras lenguas se ha convertido en 

un no-masculino, es decir, en una realidad abstracta sin existencia. Si la propia 

mujer se encuentra a menudo reducida a la esfera sexual en sentido estricto, el 

                                                           
52 Ibid., p. 74 
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género gramatical femenino se diluye como expresión subjetiva, y el léxico que 

concierne a las mujeres con frecuencia está compuesto de términos escasamente 

valoradores, cuando no injuriosos, que la definen como objeto en relación con el 

sujeto masculino. De ahí que a las mujeres les cueste tanto hablar o ser escuchadas 

en tanto que mujeres. El orden lingüístico patriarcal las excluye y las niega. 

Hablar con sentído y coherencia y ser mujer no es compatible. (IRIGARAY, 1987, 

pp. 17-18)53 

 

Ainda partindo do ponto de vista da autora, é possível perceber que de forma direta 

ou indireta, o homem “ha querido dar su género al universo, como dio su nombre a sus 

hijos, a su mujer o a sus bienes…”54 (1987, p. 29). A estudiosa argumenta que em francês 

como em todas as línguas de raiz românica, o gênero feminino é colocado como uma 

marca sintaticamente secundária e os nomes femininos não têm o mesmo valor que os 

nomes masculinos. As diferenças existentes entre os discursos masculino e o feminino se 

constituem em produtos da língua e da sociedade e vice-versa, ou seja, uma não pode ser 

modificada sem a outra. Assim, de acordo com Irigaray55, para que a diferença entre as 

relações de gênero deixem de existir é necessário não só uma mudança da sociedade, mas, 

uma mudança da nossa gramática latina que favorece e valida a dominação masculina. 

Nessa mesma perspectiva, Louro (1997) diz que a linguagem funciona como um marcador 

dos lugares que os gêneros ocupam não somente pelo ocultamento do feminino, mas 

também pelas diferenciadas adjetivações que são conferidas aos sujeitos através dos usos 

de diminutivo, pela escolha de alguns verbos e analogias, etc. Dessa maneira, é importante 

não só escutar o que é dito sobre os sujeitos, pois, o não dito deve ser igualmente 

observado visto que os corpos também falam. 

O corpo, assim como o gênero, embora seja pensado como um conjunto de 

características “naturais”, é algo construído cultural e socialmente. Se pensarmos os corpos 

como naturais, é possível supor que todos vivemos os nossos da mesma maneira. Por isso, 

é necessário analisá-lo em suas dimensões sociais, culturais, políticas e históricas. 

                                                           
53 A diferença sexual informa a língua e é informada por esta. Determina os sistemas pronominais, os adjetivos 

possessivos, tanto como o gênero das palavras, quanto sua divisão em classes gramaticais: animado/não 

animado, concreto/abstrato, masculino/feminino, por exemplo. A diferença sexual se situa na confluência entre 

natureza e cultura. Entretanto, as civilizações patriarcais tem diminuído o valor do feminino, uma vez que a 

realidade e descrição do mundo que as caracterizam são imprecisas. Se a própria mulher se encontra bastante 

reduzida à esfera sexual no sentido estrito, o gênero gramatical feminino se dilui como expressão subjetiva, e o 

léxico que concerne às mulheres está composto de términos precariamente valorizados, quando não caluniosos, 

que a definem como objeto em relação ao sujeito masculino. É por isso que para as mulheres é difícil falar ou ser 

escutadas como mulheres. A ordem linguística patriarcal, exclui e nega essas mulheres. Falar com sentido e 

coerência e ser mulher, não é compatível (Tradução nossa). 
54 (…) quis dar seu gênero ao universo, assim como deu seu nome aos seus filhos, à sua mulher e aos seus bens. 

(Tradução nossa). 
55 Ibid. 
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(BOAVENTURA; VAZ, 2013). Considerando o corpo – falando especificamente do 

feminino – como uma construção social, Swain (2000, p. 51) coloca: 

  

A imagem e os sentidos atribuídos aos corpos não são, portanto, superfícies já 

existentes, sobre as quais se encastram os papéis e os valores sociais; são, ao 

contrário, uma invenção social, que sublinha um dado biológico cuja importância, 

culturalmente variável torna-se um destino natural e indispensável para a definição 

do feminino.  

 

 

Esteban (2013) argumenta que a educação que recebemos na sociedade ocidental 

modela o nosso corpo adequando-o às suas exigências e normas, o corpo então, tem uma 

função relevante enquanto mediador cultural. A autora destaca que as últimas décadas do 

século XX e começo do século XXI têm como característica o culto ao corpo que se tornou 

algo a ser reivindicado, mostrado, tratado com cuidado, algo que tem objetivo em si 

mesmo, centralizador de diversas atividades cotidianas: 

 

Desde la visión actual dominante, el cuerpo —considerado como sede de la razón, 

las experiencias y las emociones— es puesto en relación con la construcción 

social del concepto de persona, la formación del «yo». Por tanto, se reconoce su 

papel conformador de la subjetividad de las personas como seres individuales y 

sociales. En este marco, la imagen corporal y el cuerpo individual y social son 

fundamentales en la construcción de la propia identidad y pertenencia a los 

diferentes grupos. (ESTEBAN, 2013, P. 73)56 

 

 

Porém, a construção da identidade corporal não se dá da mesma forma para todos 

os indivíduos. Este processo depende de uma série de fatores como gênero, idade, classe 

social, cultura, etc. (ESTEBAN, 2013). Galetti (2016, p. 57) percebe que “analisar esse 

corpo feminino na contemporaneidade é de extrema importância, uma vez que a cultura 

vigente codifica e define o corpo da mulher como subordinado, passivo e como objeto de 

olhar masculino.”  

Bourdieu (2002), enuncia que a diferença biológica entre os sexos (corpo masculino 

e feminino), relacionadas à anatomia dos órgãos sexuais, pode ser justificada como um 

fenômeno natural, embora seja uma diferença que foi construída socialmente entre os 

gêneros, sobretudo no que diz respeito à divisão do trabalho que perpassa pelos diversos 

                                                           
56 Desde a visão dominante atual, o corpo – considerado como sede da razão, das experiências e das emoções – é 

relacionado à construção social do conceito de pessoa, da formação do “eu”. Portanto seu papel conformador da 

subjetividade das pessoas como seres individuais e sociais é reconhecido. Neste marco, a imagem corporal e o 

corpo individual e social são fundamentais na construção da própria identidade e pertencimento aos diferentes 

grupos. (Tradução nossa). 
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grupos, os quais compõem as esferas sociais. Isto posto, o homem é criado a partir dos 

princípios de virilidade ética (honra) e virilidade física (potência sexual) e essa busca pelo 

fortalecimento da virilidade se constrói na relação estabelecida entre os homens, para os 

outros homens e, segundo Bourdieu57, contra a feminilidade, pelo fato de que os indivíduos 

do sexo masculino constroem dentro de si mesmos um tipo de medo de tudo o que é 

feminino, usando sua virilidade para fugir e se proteger disso. Já a mulher, é criada por via 

da censura: os braços devem estar cruzados sobre o peito, as pernas unidas, vestes 

amarradas, devem se vestir adequadamente como uma estratégia de proteção para não 

serem assediadas nas ruas, etc. Assim sendo, o corpo da mulher é controlado e julgado o 

tempo inteiro, e em todas as suas fases (infância, adolescência, idade adulta, velhice) e 

ambientes em que a mesma frequenta. 

Dado que os corpos constroem-se culturalmente como femininos e masculinos, 

essas representações embora mutantes, conforme Goellner (2005, p.3) “marcam nossa pele, 

nossos gestos, nossos músculos, nossa sensibilidade e nossa movimentação. Melhor 

dizendo: as marcas culturais que contornam as representações que temos de masculino e 

feminino são históricas, mutantes e provisórias.”. Um desses signos e marcas culturais que 

foram utilizadas na construções/invenções das mulheres e do feminino é a capacidade de 

reproduzir. (SWAIN, 2000) 

Essas construções estão inseridas em um sistema hierárquico de poder, 

subordinadas ao masculino e, os corpos femininos ao serem considerados mais fracos, 

automaticamente são considerados inferiores. Para a Swain (2000), “os mecanismos de 

construção dos corpos, as estratégias e táticas se desvelam nas práticas sociais, que 

definem os corpos "femininos" e os marca de inferioridade.”58 O poder, então, seria um 

fenômeno comum, inerente ao universo masculino: “o masculino, cujos genitais, físicos ou 

metafóricos, assinalam-lhe um lócus de poder e de autoridade enquanto sujeito universal: 

‘o homem, sinônimo do humano, sujeito dotado de transcendência’.59”  

Bustos (2008) alega que vivemos em uma sociedade patriarcal, na qual se 

estabelece a Ley del Padre onde os homens tomam as decisões e exercem cargos de poder, 

o que faz com que todos e todas que fazem parte dela acreditem que essa lei é natural e, 

sendo assim, faz parte do cotidiano de uma forma em que vida e lei se misturem e possam 

se confundir. Essa ordem simbólica age em nosso inconsciente e se torna parte do nosso 

                                                           
57 Ibid. 
58 Idem, Ibidem, p. 60 
59 Idem, Ibidem, p. 57 
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consciente. Dessa maneira, no cotidiano dessa sociedade, a igreja, a escola, a família, 

enfim, os grupos sociais e o Estado consistem em instituições que contribuíram e 

estimularam as estruturas de dominação existente dos homens para com as mulheres.  

Para Bourdieu (2002), aqueles que são oprimidos acabam consentindo a 

dominação, interiorizando e seguindo as normas e pontos de vista promulgados pelos seus 

opressores. Dessa forma, as mulheres na posição de dominadas, acabam se 

autodepreciando, tendo uma visão deturpada do seu corpo, subestimando assim, tanto as 

suas capacidades intelectuais quanto físicas, e muitas vezes, mesmo estando nos lugares de 

vítimas são culpabilizadas pela violência simbólica, que Carvalho (2015, p. 239) fazendo 

referência à Bourdieu60, define como “um modo de dominação suave, invisível, insensível, 

tácito, exercido cotidianamente sobre sujeitos conscientes, porém inconscientes de uma 

relação de poder específica, como a dominação de gênero ou de raça ou classe e física que 

sofrem.”  

Galetti (2016) também argumenta que pelo fato de o corpo ser político, as análises 

biológicas ou essencialistas a respeito do mesmo apenas limitam a discussão sobre a 

corporeidade, além de continuarem consolidando os binarismos sociais, tais como: 

“homem versus mulher, mente versus corpo, bom versus mal e, nesta lógica binarista, a 

mulher é reduzida à inferioridade, no qual o homem é a mente e a mulher o corpo. Nesta 

associação, o corpo é tradicionalmente desvalorizado.” (p. 57) Nessa perspectiva, 

masculino e feminino ocupam espaços e posicionamentos diferentes nas relações de poder, 

sendo o domínio do masculino o espaço público e o domínio do feminino o privado. 

(SOUZA; KNIJNIK, 2007) 

Sobre a construção social dos corpos, Bourdieu (2002) evidencia que a existência 

de uma divisão das coisas, tanto sexuais como outras, de acordo com uma oposição entre 

aquilo que é masculino do que é feminino, impulsiona o estabelecimento de um sistema de 

oposições homólogas. Mesmo sendo oposições que são semelhantes em suas diferenças, 

esses esquemas de pensamento contribuem para que exista uma dualidade e dominação que 

são naturalizadas. Almeida (1996) diz que a relação entre feminino e masculino é 

assimétrica, uma vez que “trata-se de uma forma de ascendência social que se reproduz, 

pois, na base de um processo de naturalização. O corpo é o lugar investido simbolicamente 

para confirmar esta ontologia”. (P. 165) 
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Nessa perspectiva, a divisão entre os sexos foi vista durante muito tempo como um 

fenômeno natural e legítimo e, a força da ordem masculina era comprovada sem precisar 

de justificativa, ou seja, a visão androcêntrica, de acordo com Pierre Bourdieu (2002), era 

imposta como neutra sem haver nenhuma necessidade de proferir discursos que a 

legitimassem. No entanto, mesmo tendo o seu corpo colocado como inferior, as mulheres 

lutaram arduamente para desmitificarem a ideia de serem pertencentes a um sexo frágil e 

assim, desnaturalizarem essa divisão. 

Foucault (1976) argumenta que há séculos tentaram fixar as mulheres à sua 

sexualidade, dizendo às mesmas que elas são apenas o seu sexo. Os médicos como porta-

vozes desta ideologia, diziam que este sexo é frágil, quase sempre doente e que o mesmo 

impulsiona doenças. Este movimento antigo foi acelerado no século XVIII, patologizando 

assim, a mulher e o seu corpo, o qual se tornou um objeto médico. Conforme Foucault61, os 

movimentos feministas aceitaram o desafio e fizeram o seguinte questionamento: “Somos 

sexo por natureza?” Nesse sentido, poderiam até serem consideradas sexo, porém, seriam 

singulares e irredutíveis e reinventariam e ressignificariam sua existência política, 

econômica e cultural. Logo, o questionamento desta sexualidade seria o ponto de partida 

de consolidação e luta por outras afirmações.  

Butler (2003) coloca que embora ser mulher seja uma construção social, a teoria 

feminista, a fim de reivindicar direitos políticos em prol dos sujeitos femininos, sentiu a 

necessidade de elaborar uma linguagem que fosse capaz de representar a mulher, visto que 

a vida das mulheres era mal representada ou muitas vezes, nem existia representação: 

 

A presunção política de ter de haver uma base universal para o feminismo, a ser 

encontrada numa identidade supostamente existente em diferentes culturas, 

acompanha frequentemente a ideia de que a opressão das mulheres possui uma 

forma singular discernível na estrutura universal ou hegemônica da dominação 

patriarcal ou masculina. A noção de um patriarcado universal tem sido 

amplamente criticada em anos recentes, por seu fracasso em explicar os 

mecanismos da opressão de gênero nos contextos culturais concretos em que ela 

existe. (BUTLER, 2003, p. 20) 

 

A literatura feminista ocidental limitou-se a contar a história da busca e conquista 

de direitos realizada por mulheres brancas euro-americanas e, por um grande período, esta 

bibliografia não contemplou pautas vivenciadas por aquelas que sobrevivem em contextos 

culturais diferentes. Para Carneiro (2003), o feminismo e outros movimentos sociais 
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progressistas brasileiros copiaram por um longo período a visão eurocêntrica e 

universalizante das mulheres e foram incapazes de reconhecer que existe uma diversidade 

que não correspondia ao padrão eurocêntrico, e por isso, foram silenciadas e 

estigmatizadas.  

Albuquerque (2015) citando o exemplo da reivindicação de mulheres não-brancas 

pelos seus direitos, argumenta que na tentativa de lutar para desconstruir essas 

desigualdades, foram criados pelas mulheres negras, outros movimentos como o 

Movimento Negro Unificado (no Brasil) e o Feminismo Negro. Sobre o chamado 

protagonismo negro no Movimento Feminista Brasileiro, Silva (2015, p. 12) coloca: 

 

(...) a consequência do crescente protagonismo das mulheres negras no interior do 

Movimento Feminista Brasileiro pode ser percebido na significativa mudança de 

perspectiva que a nova Plataforma Política Feminista. Pensar a contribuição do 

feminismo negro na luta anti-racista é trazer à tona as implicações do racismo e do 

sexismo que condenaram as mulheres negras a uma situação perversa e cruel de 

exclusão e marginalização sociais. 

 

Mesmo com os conflitos internos existentes dentro do movimento feminista, ele foi 

essencial para que as mulheres conseguissem transitar em espaços e atividades antes 

considerados masculinos dos quais eram impedidas, sendo excluídas e marginalizadas, 

segundo uma ordem física e social inteiramente organizada sob um princípio de divisão 

androcêntrico, que, de acordo com Bourdieu (2002), encontra-se implícito nas rotinas de 

divisão de trabalho e também nos rituais coletivos ou privados. E embora as mulheres 

tenham lutado pelos direitos sobre o seu próprio corpo, ainda há um silenciamento da sua 

corporeidade. Sobre o corpo Perrot destaca (2003, p. 26): “Nosso corpo, nós mesmas: 

direitos do corpo, conhecimento do corpo, livre disposição do corpo na procriação e na 

relação amorosa. O silêncio vencido. Uma forma de revolução em suma. Em muitos 

aspectos: nós vivemos uma revolução.”  Porém em meio a essa revolução existe o silêncio, 

o qual não está totalmente vencido, pois, o corpo da mulher continua numa posição inferior 

e essa dicotomia entre corpo-homem e corpo-mulher, de acordo com Simões (2002) é que 

os primeiros se situam num patamar superior aos segundos. Ferreira (2004) diz que embora 

a separação entre espaço privado e público esteja se esvaindo por causa das lutas e 

organização dos indivíduos que durante muito tempo foram excluídos da sociedade e 

proibidos de transitar nos espaços permitidos aos homens brancos, como as mulheres, 
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negros e indígenas, ainda permanece no imaginário coletivo que o lugar da mulher é em 

casa e na cozinha.  

A mulher teve o seu corpo controlado e julgado durante séculos. As práticas 

corporais que sempre consistiram em um espaço de socialização não eram consideradas 

atividades femininas. Adelman (2003) destaca que sempre existiu um receio em relação à 

prática do exercício físico para meninas, o que foi modificado no início do século XX com 

a permissão da presença feminina na prática de alguns esportes62 que tinham como 

finalidade beneficiar a saúde das futuras mães e não masculinizar seus corpos, porque as 

mulheres que já exerciam a maternidade não podiam se envolver em atividades esportivas, 

visto que deviam somente ocupar-se dos afazeres domésticos. Sobre isso argumentam, 

Mathias e Rubio (2009, p. 201): 

 

Uma solução encontrada para a manutenção do controle sobre o corpo feminino, 

inspirado no ideal nazista que se espalhava pela Europa de constituição de uma 

raça pura, foi limitar as possibilidades de práticas corporais, atribuindo a elas 

objectivos explicitamente higienistas e eugenistas. Dessa forma, as mulheres não 

faziam actividades físicas pelo seu direito a prática, pelo exercício de sua 

cidadania, mas para a construção de uma nação mais forte, com a qual elas 

contribuíam tendo filhos saudáveis, ou seja, exercendo aquilo que os homens 

consideravam sua principal função, a maternidade. 

 

 

Segundo Adelman (2003, p. 447), “até o ano de 1975 vigorava o Decreto-Lei 3.199, 

que estabelecia as bases da organização dos esportes no Brasil e incluía um artigo que 

anunciava: ‘às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as 

condições da sua natureza’.” Lessa (2005) coloca que o controle ao corpo feminino, 

sobretudo, no que se referiu à proibição ou limitação da sua participação nas práticas 

corporais “faz parte de uma tradição de controle sobre o corpo e o comportamento das 

mulheres, de um imaginário coletivo no qual a passividade, o sacrifício, a submissão e a 

maternidade seriam dons privilegiados das mulheres, dons esses que nada combinam com 

os atributos exigidos para prática de esportes.” (p. 165) 

Foi justamente na década de 1970 que começaram a reivindicar os seus direitos e a 

ocupar os espaços que eram considerados masculinos em todas as áreas: trabalhistas, 

acadêmica, esportiva, etc. Contudo, foi somente a partir da década de 1980 que a visão 

marginal sobre o corpo feminino presente nos estudos e na sociedade começou a ser 

                                                           
62 De acordo com Pierro (2007), o número pequeno de mulheres que tinham acesso à prática dessas atividades 

fazia parte da elite. 
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ressignificada, quando as mulheres começaram a utilizar seus próprios corpos como 

instrumentos dessa luta pelos seus direitos. (GALETTI, 2016) 

Entretanto, o corpo da mulher, mesmo o daquelas que são adeptas à uma prática 

corporal, nos dias de hoje, continua sendo associado aos estereótipos de beleza e 

fragilidade. As mulheres até podem se inserir no universo esportivo e das práticas 

corporais, porém, não podem fugir daquilo que é denominado sua essência feminina. 

Assim sendo, a discriminação ainda é maior para aquelas que atuam em modalidades que 

são consideradas de domínio masculino como é o caso da capoeira. Muitas dessas 

mulheres a fim de combaterem o rótulo de masculinas, reivindicam a importância da 

vaidade dos seus corpos com o intuito de não perderem sua feminilidade: “Essa é uma 

forma de mostrar que a mulher pode transitar neste espaço sem deixar de ser mulher”. 

(Moura et al, 2010, p. 17) Todavia, muitas mulheres estão fora do campo esportivo porque 

a sociedade ainda o rotula como uma área reservada aos homens, pelo fato de exigir dos 

corpos habilidades que demandam força, resistência, e competição, as quais são 

consideradas masculinas.  

Apesar do avanço da inserção da mulher nesse universo e da sua superação no que 

se refere aos estereótipos de gênero, ela ainda é tratada de forma diferente do homem. A 

mulher continua ocupando um “status” marginal. (SOUZA; KINIJNIK, 2007) Perrot 

(2003) diz que o corpo considerado feminino sempre foi onipresente seja no discurso dos 

poetas, seja nos discursos médicos e, na era atual, nas mídias. Porém, esse corpo feminino 

exposto, objeto do desejo, continua silenciado porque ainda existe um pudor que impede as 

mulheres de falarem dos seus próprios corpos. Nesse sentido, Galetti (2016) destaca que 

esse corpo exposto causa uma tensionalidade provocada pelo seu controle, assim como no 

que diz respeito à autoridade existente em relação ao corpo da mulher.  

E assim, através dos símbolos dicotômicos do que é feminino (sensibilidade, 

vergonha, fragilidade, etc.) e masculino (agressividade, liberdade, força, etc.), os corpos 

vão sofrendo influências e assumindo essas características. No mundo do esporte, “essas 

marcas produzem efeitos e, não raras vezes, são reclamadas para justificar a inserção, 

adesão e permanência de homens e mulheres em diferentes práticas corporais e 

esportivas.” (Goellner, 2005, p. 3) Esses símbolos são construídos e continuam sendo 

disseminados no imaginário social coletivo, como argumenta Souza e Knijnik (2007, p. 

39): “No imaginário social coletivo, as conquistas esportivas estão comumente associadas 

à velocidade, força e resistência; flexibilidade, equilíbrio e graça, ficam em segundo plano. 
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O esporte assim definido favorece aos homens e colabora para a construção social da 

hegemonia masculina.” 

Dessa forma, as mulheres que se opuseram e se opõem a esse modelo de 

passividade eram e ainda são vistas como indivíduos que estão à margem do 

comportamento padrão feminino imposto por uma sociedade, na qual os homens 

continuam ocupando grande parte dos lugares de liderança. Não obstante, as lutas 

feministas contribuíram para que muitas mulheres obtivessem direitos, o que se reflete 

atualmente na ocupação das mesmas dos cargos de poder: 

 

O movimento feminista é de importância fundamental em todas as conquistas do 

feminino. Durante muito tempo, talvez hoje ainda, muitas mulheres sentem-se 

ofendidas quando chamadas de feministas, discurso masculino poderoso e 

duradouro que ligava as feministas a mulheres feias, mal-amadas, etc. O ideal 

masculino, assumido por muitas mulheres, era ser feminina, meiga, doce, à espera 

do marido provedor. Há bem pouco tempo a maioria das mulheres deu-se conta de 

que foi este movimento o responsável pelas inúmeras conquistas femininas. 

(COLLING, 2004, p. 32) 

 

 

Kanan (2010) coloca que a inserção das mulheres nos mais variados espaços, se 

referindo especificamente às mulheres brasileiras, foi impulsionada por três 

acontecimentos: a taxa de fecundidade que entrou em declínio, o aumento do nível de 

instrução da população feminina, assim como o crescimento no número de famílias onde as 

mulheres são as chefes. Contudo, a autora destaca que embora a condição de vida das 

mulheres tenha melhorado, o seu acesso às posições de liderança continua pouco 

expressivo. 

 Apesar da permanência da desigualdade de gênero nos dias atuais, foi através das 

lutas feministas que as mulheres conseguiram reivindicar a autonomia sobre os seus próprios 

corpos, o seu lugar na historiografia e o seu direito de interagir em espaços que até então, 

eram ocupados por homens, além de alcançar posições de poder em diversas esferas da 

sociedade. Um desses espaços, o qual se refere essa pesquisa é o universo da capoeira. 
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2.2 TORNAR-SE CAPOEIRISTA: PRESENÇA FEMININA NA 

HISTORIOGRAFIA DA CAPOEIRA 

 

De acordo com Colling (2004a) a historiografia da mulher na sociedade é recente, 

pois, a partir do século XIX quando a História se transforma em uma disciplina científica, 

é contada sob o ponto de vista masculino, pelo fato de os historiadores serem nesse 

período, homens. Nesse sentido, 

 

Na década de 60, as mulheres quiseram contar a sua história, olharam para trás e 

viram que não tinham nenhuma. Não existiam, eram somente uma representação 

do olhar masculino. Os homens a contavam. Por isso, falar do feminino é falar das 

representações que esconderam este feminino ao longo da História.  (COLLING, 

2004a, p. 31) 

 

 

Colling (2004b) salienta que esses homens historiadores escreveram a sua versão, 

apresentaram-na como universal, enquanto a história das mulheres foi desenvolvida à 

margem desta história masculina. Sendo assim, as mulheres ao serem descritas pelos 

homens foram ocultadas e invisibilizadas enquanto sujeitos. Igualmente de acordo com 

Colling, Schumaher e Brasil (2000) argumentam que essa história das mulheres “é uma 

história recente que se ressente de um passado mal contado.”63  

Mathias e Rubio colocam que na tentativa de escrever uma versão à história 

considerada durante séculos como “oficial”, foi constatado pelos estudiosos que até a 

metade do século XX, as mulheres não tinham direito a uma vida pública, o que as 

impossibilitava de terem uma profissão, de se inserirem na política, educação e cultura 

“além de serem consideradas incapazes de governar a si mesmas e aos outros, devendo, 

portanto, submeter-se a autoridade masculina em casa e fora dela, eram também excluídas 

do direito ao corpo e ao prazer sexual, sob pena de serem olhadas como anormalidades ou 

monstruosidades.” (MATHIAS; RUBIO, 2009, p. 201)  

Para Colling, Schumaher e Brasil (2000), contar a história das mulheres significa 

cultivar a memória desses sujeitos e, sobretudo, fazer justiça já que apesar de toda 

opressão, também existiram mulheres negras, indígenas e brancas que não aceitaram 

passivamente a situação em que viviam e se rebelaram contra o sistema vigente, por isso, 

segundo Rago (1995), a reivindicação de um espaço nesta historiografia foi uma das pautas 
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da luta das mulheres, a qual surgiu a partir de um questionamento da história centrada no 

homem, enquanto conceito universal. 

Na história da capoeira não foi diferente (uma vez que a capoeira se constitui em 

um espaço de poder que reflete algumas situações que acontecem na sociedade), pois, em 

meio à historiografia sobre o universo da capoeiragem, a qual envolve conflitos entre 

argumentações a respeito da sua origem64, é ainda mais problemático precisar o 

envolvimento feminino, dado que são poucos os registros encontrados de mulheres 

capoeiristas65, antes da década de 70.  

Barbosa (2005) salienta que é difícil demarcar a história de participação das 

mulheres ativamente na capoeiragem pelo fato de a capoeira se constituir como uma 

prática de tradição oral e ágrafa que surgiu em um período em que a sociedade pregava um 

modelo masculino de dominação. Sobre a dificuldade de delimitar o período em que a 

participação feminina na capoeira foi iniciada, Leal e Oliveira (2009, p. 135) destacam que  

 

A não identificação de mulheres capoeiras na documentação policial e jornalística 

não descarta a possibilidade de sua existência. Ao contrário, uma vez identificada 

sua presença no universo social da capoeiragem, a partir das referidas fontes, 

ficam reforçadas as informações deixadas pela tradição oral nos registros de 

memória, a exemplo das cantigas e dos manuscritos dos mestres capoeiras.  

 

De acordo com Filho e Muricy (2016) existia um esforço dos intelectuais dos 

séculos XIX e XX em controlar os corpos, atribuindo características aos papeis sociais que 

mulheres e homens deveriam assumir tanto no que se refere à divisão do trabalho quanto 

nas outras esferas sociais (família, grupos sociais, etc.), ou seja, havia uma preparação das 

mulheres para a vida doméstica e dos homens para a vida pública. No entanto, os autores 

destacam que a construção da corporalidade feminina atravessa as categorias de gênero, 

raça e classe, pois as características de um corpo reprodutor, frágil e delicado “se 

encaixaria apenas para as mulheres da elite, pois as negras escravas, as mulheres 

trabalhadoras, deveriam aguentar longas jornadas de trabalho e exploração, sob a pena de 

serem torturadas e/ou terem seus corpos violentados pela repressão.”66 Na história da 

humanidade, o corpo dos homens e mulheres negras a partir do momento que foram 

retirados do seu lugar de origem para serem escravizados nas Américas, foram 

                                                           
64 Quando e onde foi criada. 
65 Segundo estudiosos, esses documentos dizem respeito à supostas praticantes. 
66 Ibid., p. 43 
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objetificados e desumanizados. Os séculos XIX e XX prosseguiram com essa ideologia67 

de que o corpo negro forte para o trabalho, falando especificamente das mulheres negras, 

se contrapunha ao corpo frágil da mulher branca, o qual deveria ser preservado.68 

Apesar de existirem poucos registros que retratam a vida das mulheres dessa época, 

sempre existiram àquelas que se rebelavam contra a opressão que sofriam. Alguns 

exemplos de mulheres consideradas a frente do seu tempo são ilustrados no Dicionário 

Mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade69. Uma dessas histórias é a de Adelina, 

conhecida como charuteira que era escrava e abolicionista, uma, dentre essas mulheres que 

enfrentavam o sistema vigente. Como era filha de um senhor de escravo teve a 

oportunidade de aprender a ler e, enquanto vendia os charutos fabricados pelo pai e senhor 

pelas ruas de São Luís no Maranhão, observava os comícios realizados pelos 

abolicionistas. Foi dessa forma que começou a fazer parte do movimento. Uma outra 

mulher escravizada mencionada no livro era conhecida como Tia Ana e liderou uma 

revolta de escravos que ocorreu em uma fazenda localizada no interior do Ceará, no ano de 

183570. Nesse Dicionário, são citados nomes de outras mulheres – como Ana Romana, ex-

escrava que participou da conjuração baiana em 1798 – que viviam em condições 

subalternas, mesmo cenário em que se encontravam as supostas capoeiristas, porém, não se 

conformavam e se rebelavam contra à sociedade escravagista. 

Falar da possiblidade da existência de mulheres capoeiristas no século XIX, 

significa contrariar bruscamente o papel da mulher nesta sociedade. E é por isso, que as 

personagens que segundo historiadores, poderiam ser associadas à essa prática eram 

retratadas nos jornais da época através de denominações masculinas. Como o seguinte 

caso: 

 

Ante-ontem, às 6 horas da tarde, no cais junto aos Arcos, a crioula livre, conhecida 

por Benzinho deu diversas navalhadas na cabeça e rosto da parda Maria Luiza, 

escrava do Sr. Manuel da Vera Cruz. A delinquente depois da perturbação do 

delicto, fugiu. A paciente, segundo nos dizem, corre risco de vida. (Diário da 

Bahia, n. 112, local Salvador-Bahia, 13 de maio de 1868)71 

 

                                                           
67 Atualmente ainda existem discussões sobre a objetificação do corpo negro na sociedade. 
68 Sobre a desumanização do corpo das mulheres negras, ler Mulheres, raça e classe de Angela Davis. 
69 Livro organizado por Schumaher e Brasil (2000). 
70 Esse fato está registrado no livro intitulado Padre Assis Memória, A tragédia de Serra Verde – dos Anais da 

escravatura 
71 Trecho retirado dos arquivos do Instituto Jair Moura Capoeira. 
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Entretanto, mesmo com supostos indícios no que se refere à participação dessas 

mulheres nos primórdios da capoeiragem, uma vez que muitas eram presas pelo fato de 

terem cometido os mesmos crimes dos homens considerados capoeiras – assim como o 

fato de portarem as mesmas armas, como a navalha, por exemplo –, os jornais não 

evidenciavam esse fato, pois, “mulheres que eram valentes e se metiam em brigas muitas 

vezes eram apresentadas como um mau exemplo a ser seguido, mas nem por isso eram 

apontadas como capoeiras.” (LEAL; OLIVEIRA, 2009, p.152) 

 

Forão presos à disposição da polícia, pelas patrulhas do corpo policial, os crioulos 

escravos, José e Manuel, encontrados as 9 horas e meia do norte na Rua de Baixo, 

achando-se o de nome Jose munido de um punhal de dois gumes; e a africana 

Fabia, e o menor Faustino Querino de Souza, por desordem. (O Correio Mercantil, 

nº 207 de 18 de setembro de 1849, Rio de Janeiro)72 

 

 

Na notícia acima é descrito o envolvimento de uma mulher denominada de 

“africana Fábia” que estava acompanhada de homens, detida por crime de desordem. Essas 

notícias evidenciam que existiam mulheres no século XIX que andavam pelas ruas da 

cidade acompanhadas por homens, causando “arruaças” e perturbando a ordem. Entretanto, 

não há provas concretas, ou seja, documentos e registros que nomeiam essas mulheres de 

capoeiristas, embora fossem mulheres que fugiam do padrão imposto por essa sociedade. 

Já nas primeiras décadas do século XX, embora tenham ocorrido mudanças que 

transformaram a prática, antes vista como marginal, em uma ginástica nacional, ainda não 

existiam mulheres oficialmente denominadas capoeiristas. Conforme, Leal e Oliveira 

(2009, p. 117):  

 

A prática da capoeira nas primeiras décadas do século XX, na Bahia, remete à valentia e a 

habilidades corporais nas contendas entre indivíduos que inspiraram as crônicas urbanas e 

foram registradas nas páginas dos periódicos locais. Trata-se de uma prática diretamente 

associada ao homem por comportar elementos constitutivos da masculinidade, a exemplo 

do biótipo e das ações de violência física. Porém, alguns registros existem sobre a 

presença de mulheres neste universo, como é o caso de Salomé, personagem da memória 

da capoeira baiana.  

 

 

    Como a capoeira é uma prática corporal e cultural que se baseia na tradição oral, 

há relatos orais de que Salomé existiu entre as décadas de 1920 e 30, se destacava nas ruas 

                                                           
72 Trecho retirado dos arquivos do Insituto Jair Moura Capoeira. 
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de Salvador e era famosa por frequentar as rodas de capoeira da cidade. No universo 

capoeirístico existem músicas que validam a sua participação como personagem que 

compõe a memória da capoeira:  

 

Adão, Adão  

Oi cadé Salomé, Adão 

Oi cadé Salomé, Adão 

O foi na Ilha de Marè 

Adão, Adão 

Oi cadé Salomé, Adão 

Oi cadé Salomé, Adão 

O Salomé foi passeia 

Adão, Adão73 

 

Salomé Salomé  

Homem Pequeno é ladrão de mulher  

Salomé Salomé  

Mestre pequeno é ladrão de mulher  

Salomé Salomé74 

 

Mesmo no contexto dessa tradição oral, muitos capoeiristas famosos do passado 

tiveram suas histórias contadas de geração a geração, porém, poucas mulheres como 

Salomé são mencionadas, pois, de acordo com Souza (2010), a capoeira ainda é uma luta 

cuja hegemonia é masculina. Dessa maneira, assim como Salomé pode ter existido, há 

indícios de que possam ter existido outras mulheres capoeiristas em Salvador. Mulheres 

que lutavam com os homens páreo a páreo. Nesse sentido, segundo Leal e Oliveira (2009, 

p. 118): 

 

Sendo-o ou não, o que as fontes indicam é que disputavam seus espaços sociais a 

golpes de navalhas, cacetadas e pontapés contra quem lhes representasse uma 

                                                           
73 Apesar de Salomé ser citada, o título da música é Adão, Adão, que de acordo com a historiografia da capoeira 

foi o primeiro capoeira a ser detido pelo código penal. 
74 Título da música: Salomé, Salomé. 
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ameaça. Eram essas as “mulheres de pá virada” que viviam no universo 

masculinizado das ruas de Salvador, território dos capoeiras.  

 

Um exemplo que mostra uma dessas mulheres que contradizia a ordem imposta 

pela sociedade da época está presente em uma matéria do Jornal da Bahia do dia 29 de 

agosto de 1935, intitulada “Chicão x Pedro Porrêta”, na qual é noticiado um caso de luta 

entre um homem chamado Pedro e uma mulher apelidada de Chicão, a qual era descrita da 

seguinte maneira: “Chicão”, rapariga de porte alto, com grande desenvolvimento physico, 

é do mesmo quilate do Pedro. Não é costumada a levar desaforos para casa.”75 

Deste modo, os casos envolvendo “arruaças” pelas ruas da cidade publicados nos 

jornais da época se referiam às mulheres negras que eram chamadas pelos nomes próprios 

acompanhados pelos vulgos de “Presepeira”, “Endiabrada”, “Valentona”, “Desordeira”, 

“Homem” e a forma como essas mulheres eram retratadas, segundo estudiosos de capoeira, 

supostamente diziam respeito às mulheres capoeiristas.  

 

Nas páginas dos principais jornais de Salvador, durante as três primeiras décadas 

republicanas, não são poucos os casos que envolvem mulheres, entre estes, 

aqueles em que elas são protagonistas da cena. O ato de valentia não estava 

restrito ao universo masculino. Era um valor atribuído a mulheres e homens, 

atores que constituíam o cotidiano das ruas da “civilizada” cidade da belle époque 

baiana. (LEAL; OLIVEIRA, 2009, p. 123) 

 

Essas mulheres, de acordo com esses autores, eram descritas de maneira 

estereotipada, sempre associadas à características masculinas. Algumas dentre elas, 

atuavam em grupo como agiam as maltas de capoeira organizadas pelos homens e por isso, 

faziam parte destas crônicas policiais jornalísticas. No entanto, apesar de terem seus corpos 

negros objetificados, animalizados e masculinizados, ainda assim, continuavam sendo 

biologicamente mulheres e por isso deveriam ser detidas e proibidas de lutar a fim de não 

influenciarem as outras, sobretudo aquelas que eram consideradas frágeis. 

 Apesar da década de 30 ter se configurado em um período de transformações 

positivas para a capoeira – prática que deixou de ser marginalizada para ser considerada 

parte, mesmo que folcloricamente, da cultura nacional –, a participação feminina não era 

reconhecida oficialmente. Muitos anos mais tarde, precisamente nos anos 70, 

                                                           
75 Trecho retirado dos arquivos do Insituto Jair Moura Capoeira. 
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possivelmente consequência das lutas femininas, as mulheres começaram a reivindicar o 

direito de praticar capoeira e participar efetivamente deste cenário. 

Nessa perspectiva, ao falar sobre a possiblidade de existência de mulheres capoeiras 

antes de 1970, Barbosa (2005) alega que seria impróprio simplificar a contribuição 

feminina reduzindo-a à somente algumas capoeiristas como Maria Homem, Júlia 

Fogareira, dentre outras, citadas por alguns estudiosos e pesquisadores da história da 

capoeira no século XX. Contudo, a pesquisadora argumenta que mesmo que não existam 

registros que comprovem a participação feminina nos seus primórdios, as mulheres 

estavam presentes nas rodas, ao menos, como observadoras ou faziam parte desse universo 

como:  

 

(...) parte de um todo social na capacidade de organizadora ou secretária, este tipo 

de participação indica apenas que a sua "presença" nos círculos da capoeira era 

constante. As referências a sua visibilidade nas rodas, nos grupos ou nas 

academias revelam que, com raras exceções, ela era vista quase exclusivamente 

como uma peça de apoio na estrutura social do jogo/luta/dança/ritual ou como 

participante da resistência cultural afro-brasileira. (BARBOSA, 2005, p. 11) 

 

Sobre a participação das mulheres antes da década de 70, Leitão (2004) igualmente 

argumenta que é no decorrer do século XX que se começa a verificar a presença das 

mulheres, inicialmente participando do coro no decorrer das rodas, o que pode ser 

comprovado em alguns discos gravados no início dos anos 50, nos quais, de acordo com o 

autor, é possível ouvir a sua participação no momento de samba de roda. Todavia, não há 

nenhum documento que comprove que as mesmas participavam dessas rodas como 

jogadoras. Barbosa (2001) em sua pesquisa sobre a representação da mulher nas cantigas 

de capoeira destaca que as mulheres sempre apareceram em cantigas76 que rotulavam 

valores sociais e morais como objetos de prazer dos homens, inferiores e por isso deveriam 

ser tratadas como submissas, enquanto os homens eram descritos como os superiores, 

exemplos a serem seguidos e os que tinham o direito de determinar o que as mulheres 

podiam ou não fazer: “geralmente determinando o que a mulher pode ou não vestir, se 

deve ou não cortar o cabelo, usar maquiagem, ou trabalhar fora de casa.” (BARBOSA, 

2001, p. 3) 

Segundo Paiva (2007) até a década de 70, a capoeira era uma prática 

predominantemente masculina, dado que o número de mulheres que faziam parte desse 

                                                           
76 Mesmo nos dias atuais, ainda é possível presenciar rodas em que essas cantigas que depreciam as mulheres são 

cantadas. 
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universo era ínfimo. Desta forma, a autora argumenta que buscar as razões para entender a 

ausência feminina significa se reportar à condição que as mesmas viviam antes desse 

período em que elas não tinham direito a voz e que a sua ausência nos âmbitos 

considerados masculinos e nos cargos de poder era visível. 

Conforme Costa et al (2001), é a partir de 1970 que a história das mulheres toma 

seu impulso, através das reivindicações do feminismo e das contribuições da antropologia, 

da história social e dos estudos sobre memória popular. É nesse contexto que as 

universidades incentivam a produção de estudos sobre as mulheres e paralelamente à esse 

processo de construção de registros sobre a presença feminina na sociedade que é possível 

verificar a participação das mulheres nos espaços que antes eram considerados masculinos. 

É nesse momento também, que as mulheres começam a reivindicar sua participação 

no campo das práticas corporais igualmente no interior das universidades o que aconteceu 

concomitantemente à inserção da capoeira como disciplina nos currículo acadêmicos. De 

acordo com Campos (2009) na Bahia surgem as primeiras manifestações na década de 7077 

a favor da inserção do ensino da capoeira no currículo dos cursos universitários. 

Inicialmente ela foi inserida no programa curricular do Programa de Melhoria de Ensino 

Nacional (PREMEM), do Ministério da Educação e Cultura, criado pela Faculdade de 

Educação da Universidade Federal da Bahia em 1971.  

Enquanto em Salvador, a solicitação a respeito da inserção da capoeira como parte 

do currículo acadêmico78 estava sendo iniciada, em 1972 no Rio de Janeiro, o Grupo 

Senzala já desenvolvia trabalhos através do acesso que obtiveram no curso de engenharia 

da antiga Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, antiga Universidade do 

Guanabara). Nesse mesmo ano, alunas do curso de direito reivindicaram o direito de 

praticarem capoeira. Momento em que as lutas ainda eram consideradas como parte de um 

campo masculino, no qual, as mulheres eram meras espectadoras.  Sobre isso, Campos 

(2009, p. 100) relata: 

 

Nesse ano, relata o Prof. Augusto José Fascio Lopes (Mestre Anzol), alunas do 

curso de direito reivindicaram o direito de praticarem a capoeira dentro do 

programa da prática desportiva obrigatória e que, a princípio, houve desconfiança 

do reitor, até certa resistência, pois o mesmo tinha dúvidas de que as alunas 

                                                           
77 Foi justamente nessa década, mais precisamente em 1972 que a capoeira foi reconhecida como esporte, 

conforme uma portaria expedida pelo o Ministério da Educação e Cultura (MEC). Sobre isso ler Reis (2002). 
78 É importante destacar que nesse momento, a maioria das pessoas que tinham acesso à universidade eram 

brancas. 
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pudessem participar, sem comprometimento físico e psicológico, das aulas de 

capoeira. Sendo as dúvidas devidamente esclarecidas, o curso transcorreu sem 

maiores problemas. 

 

 

Sobre a reivindicação das mulheres ao direito de praticar capoeira nas academias na 

década de 70, Paiva (2007) em sua tese de doutorado intitulada A capoeira e os mestres, 

menciona que ao perguntar ao Mestre Pirajá – que neste momento era Mestre do grupo 

Senzala sediado em Recife – sobre a presença feminina na capoeira neste período, ele 

relata que até o final desta década não havia mulheres em seu grupo, e mesmo que uma 

outra lhe procurasse querendo aprender capoeira, o mesmo recusava a sua participação. 

Paiva (2007, p. 101) transcreve a justificativa do Mestre Pirajá sobre a recusa de 

praticantes mulheres e o momento em que as mesmas foram autorizadas a entrar em sua 

academia: 

 

Dentro da capoeiragem, mesmo com o Mestre Bimba e com mestres mais velhos. 

Entendeu? A única função da mulher era servir de coro, cantar, responder, bater 

palma. Então, pra jogar mesmo, fazer movimento, não. Isso foi a partir do início 

de 1980. Aí foi quando eu comecei a ter as primeiras alunas. (Depoimento do 

Mestre Pirajá)  

 

Campos (2009) argumenta que no segundo semestre de 1978, a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) passou a integrar a capoeira como parte das disciplinas 

oferecidas na Prática Desportiva. Inicialmente, quatro turmas foram abertas com uma 

divisão de gênero, pois, duas eram destinadas ao sexo feminino e as outras duas ao sexo 

masculino. A capoeira ensinada era regional e seguia os fundamentos metodológicos do 

Mestre Bimba, tendo como objetivo propiciar ao aluno iniciante a habilidade de poder 

jogar em uma roda de capoeira. Todas as vagas oferecidas para essa disciplina foram 

ocupadas e a divisão entre os sexos jamais funcionou na prática. Sendo assim, as turmas 

mistas foram divididas em dois níveis: nível 1, destinado aos iniciantes e um nível para 

àqueles que já possuíam algum conhecimento de capoeira ou já eram capoeiristas. 

Barbosa (2005) destacando exemplos de mulheres capoeiristas que começaram a 

praticar capoeira nas décadas de 70 e 80, como a Mestra Cigana que é considerada a 

primeira mulher brasileira a alcançar o título de Mestra, coloca que: 

 

Com raras exceções, até a década de 70 era muito difícil para uma mulher ser 

capoeirista. Mestra Cigana discute as dificuldades encontradas, afirmando que 

existia um preconceito geral contra a capoeira e que as famílias classificavam o 
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jogo/luta/dança/ritual como uma atividade de malandro: "Era o maior vexame para 

a família. Uma mulher que fosse treinar capoeira, seria 'mulher à -toa,' vagabunda. 

Uma menina de 'boa' família não podia nem assistir, quanto mais treinar" 

(entrevista pessoal, Rio de Janeiro, 24 de maio de 2003). Tanto a sociedade como 

a família da capoeirista costumava rejeitar o jogo/luta/dança/ritual com medo de 

que a filha perdesse a feminilidade. É o que também explica Edna Lima, que em 

1981 recebeu o título de mestra e hoje ensina Capoeira ABADA em Nova Iorque. 

Nasceu em Brasília e começou a praticar capoeira aos doze anos, a princípio, 

ocultando tal fato da família por medo de que fosse desencorajada a continuar: 

"Depois de uma semana de aula, percebi que não havia meninas lá, fiquei um 

pouco confusa e pensei que talvez a capoeira não fosse para mulheres" (Perry 6). 

(BARBOSA, 2005, p. 15) 

 

Isto posto, pode-se precisar historicamente que a partir dos anos 70 e 80, a mulher 

aparece como personagem no cenário capoeirístico, representando oficialmente o papel de 

capoeirista, deixando assim de ser uma mera observadora. Pode-se afirmar também que 

durante esse período o número de mulheres capoeiristas começou a crescer. Nesse sentido, 

Barbosa (2005, p. 14) destaca alguns fatores que impulsionaram uma maior participação 

feminina na capoeira nas últimas décadas. Dentre eles:  

 

1)a maior emancipação das mulheres, graças aos movimentos feministas; 2) o 

apoio dos intelectuais dos grandes centros urbanos deram à expansão da 

capoeira no Brasil; 3) a modernização da família brasileira; 4) a política do 

Estado que elevou a capoeira à categoria de esporte nos anos 70, e que, nos 

anos 80, incorporou-a oficialmente ao projeto estatal como patrimônio 

cultural; 5) a maior infiltração da cultura negra na mídia; 6) a penetração da 

capoeira nas escolas; 7) a expansão dos grupos folclóricos e shows culturais; 

8) a propagação e a divulgação da capoeira na internete e a sua globalização; 

9) o estabelecimento de academias de capoeira no exterior; 10) a atitude mais 

aberta e menos machista dos mestres, contramestres e instrutores de capoeira; 

11) a organização de encontros, torneios, workshops e conferências; 12) o 

impacto positivo de capoeiristas que estão afiliadas a universidades de 

prestígio no Brasil e no exterior, levando a capoeira para os meios 

acadêmicos; 13) o crescente número de publicações sobre capoeira; e 14) a 

inclusão da capoeira em programas educacionais e eventos públicos tanto no 

Brasil como no exterior.  

 

 

Sarti (1988) argumenta que o sujeito forte que fazia parte do cenário do movimento 

feminista brasileiro nos primórdios dos anos 70, era a mulher trabalhadora que lutava por 

melhores condições de trabalho e igualdade de salário. Nesse sentido, Filho e Muricy 

(2016) colocam que a conquista das mulheres por um espaço na capoeira ocorreu 

simultaneamente a esse movimento de reivindicação das mulheres operárias na sociedade 

de classe. Entretanto, Barbosa (2015, p. 14) destaca que:  

 

Embora o feminismo não seja diretamente responsável pela presença da mulher na 

capoeira, ele legitimou a reivindicação de igualdade entre os sexos, deu impulso a 

vários debates sobre a paridade de gêneros e garantiu novas propostas de vida para 

as mulheres. Portanto, o grande número de mulheres que participam ativamente de 
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esportes, que colocam a sua energia e o seu poder aquisitivo no mercado de 

trabalho e que lutam pelos direitos da mulher teve papel decisivo na sua infiltração 

na capoeira, pois os homens capoeiristas já não podiam facilmente segregar e 

discriminar a ala feminina. 

 

 

Souza (2010) em seu artigo intitulado Capoeira: sua História e as Relações de 

Gênero, alega que a inserção e atuação das mulheres é recente pelo fato dessa prática se 

constituir em uma luta que tem sua história baseada em um domínio masculino. Uma outra 

hipótese que poderia responder e refletir acerca da invisibilidade ou superficialidade das 

mulheres na historiografia da capoeira diz respeito ao fato da maioria dos estudos ser 

produzida por pesquisadores do sexo masculino. Contudo, Santos (2011) destaca que esse 

quadro tem se modificado na atualidade, pois, no Brasil e em outros países, há um número 

significativo de mulheres capoeiristas com formação superior que produzem debates, 

dissertações e teses sobre a capoeiragem, o que se configura em uma forma de contribuição 

e inserção das mulheres nesta historiografia. Porém, como ter acesso a esse material? 

Encontrar textos sobre a participação feminina na capoeira foi uma das dificuldades que 

encontrei durante a realização dessa pesquisa. 

Embora o número de mulheres capoeiristas tenha crescido nos últimos anos, ainda é 

perceptível que as mesmas continuam travando uma luta constante para não somente serem 

reconhecidas como permanecerem nessas instituições79. Nesse sentido, no capítulo a seguir 

foram discutidos os aspectos relacionados aos desafios que fazem parte do cotidiano das 

mulheres neste universo. Esses desafios dizem respeito à sua escolha em se tornarem 

capoeiristas, sua participação nas rodas de capoeira, sobre a necessidade de organizar 

encontros de mulheres, a baixa produção de estudos sobre gênero na capoeira e sua quase 

invisibilidade ou pouca participação no que se refere à ocupação de títulos e graduações. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 As instituições se referem aos grupos, associações e fundações de capoeira, nos quais as mulheres fazem parte. 
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3. QUEM É ELA? MULHERES CAPOEIRISTAS CONTAM A SUA VERSÃO DA 

HISTÓRIA 

 

No decorrer da realização dessa pesquisa, me deparei com a complexidade do 

conceito da palavra protagonismo. Na maioria dos estudos sobre mulheres encontrados que 

deram suporte ao meu trabalho, protagonismo ora é tratado como sinônimo de autonomia e 

empoderamento, ora como sinônimo de liderança e poder e também está ligado ao 

processo de luta e conquista dos movimentos de mulheres. De acordo com o Dicionário 

Aurélio online80, protagonismo significa: “2. Qualidade do que se destaca em qualquer 

acontecimento, área ou situação”. Falar de protagonismo feminino na capoeira, então, 

significa falar de mulheres que conseguem se destacar, mesmo sendo este um universo no 

qual as posições de liderança em sua maioria sejam ocupadas pelos homens e sejam 

legitimadas pelos mesmos através da concessão dos títulos. Protagonismo feminino diz 

respeito à consolidação da mulher como sujeito histórico que sai da posição de 

invisibilidade para ocupar um papel daquela que influencia e modifica as relações 

familiares, políticas, culturais, da sociedade como um todo (SILVA, 2011). Ser 

protagonista significa aparecer, ter voz (mesmo que essa seja silenciada em muitos 

momentos) e ser o personagem principal de uma determinada ação. 

 Escolhi utilizar o termo protagonismo, ao invés de liderança porque o segundo se 

limita às mulheres que conquistaram um título ou graduação dentro da capoeira e, a 

intenção desta pesquisa foi abordar também o caso daquelas que se destacam, sustentam os 

seus grupos, ou seja, são a base para que os mesmos continuem existindo, porém, por 

inúmeras razões não conseguem alcançar os títulos e/ou graduações que compõem sua 

hierarquia.  

Os estudos sobre as mulheres capoeiristas demonstram que o topo da escala 

hierárquica existente nos grupos é ocupada majoritariamente por capoeiristas homens e que 

o número de mulheres que consegue alcançar seu espaço dentro dessa estrutura, assim 

como o reconhecimento e respeito do grupo é pequeno. Dessa maneira, com o intuito de 

entender o que significa protagonismo, poder e liderança, expressões que equivocadamente 

são utilizadas como sinônimos, é importante estabelecer um diálogo com autores que 

estudam esses fenômenos.  

                                                           
80 Dicionário Aurélio online disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/ 
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Kanan (2010) coloca que existem dois tipos de poder: o ilegítimo que envolve a 

subserviência, a violência física e psicológica, punições e o legítimo que envolve os 

aspectos de confiança, negociação, consenso, administração de conflitos. Nesse sentido, o 

poder legitimado foi eticamente conquistado e por isso, favorece a aceitação dos demais. A 

autora ao citar pesquisadores que estudam sobre o fenômeno do poder, deduz que o mesmo 

“deve ser legitimado, compreendido e aceito por todos os envolvidos.” (P. 45) sendo 

assim, aquele que possui o poder deve ser reconhecido e respeitado por aqueles que fazem 

parte do seu grupo. 

Godoi e Cruz (2014) destacam que atualmente estar em uma posição de poder por 

si só não justifica a liderança, visto que um líder deve merecer o lugar que ocupa devendo 

ser eficaz e ético, duas características consideradas essenciais. Ou seja, para os autores, não 

existe mais a dicotomia entre dominadores e dominados, pois, existe um novo paradigma 

de liderança envolto em um novo contrato social que deve considerar os seguidores como 

elemento constitutivo desta relação de poder, a fim de que as lideranças possam continuar 

desempenhando seus papeis na sociedade. Neste novo contrato, líderes e seguidores devem 

estabelecer uma relação recíproca. Nessa nova era social, “os seguidores passaram a ser os 

protagonistas do poder, influenciando a liderança.” (GODOI; CRUZ, 2014)  

Sobre a dicotomia existente entre liderança e poder, Kanan (2010) argumenta que 

de acordo com pesquisas realizadas sobre esses dois fenômenos, na atualidade, os 

pesquisadores acordam que ter poder está relacionado à capacidade de influenciar tanto os 

acontecimentos quanto a forma de pensar e de agir de um indivíduo. Já a liderança seria o 

uso deste poder, ou seja, a forma como o mesmo é colocado em prática. Porém, a autora 

salienta que a liderança não se relaciona necessariamente “com posições hierárquicas ou 

funções exercidas, mas com a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o 

que o líder quer em razão de sua influência pessoal.” (KANAN, 2010, p.244) 

Para Bergamini (1994), em meio às múltiplas definições sobre liderança, dois 

conceitos são comuns entre elas. O primeiro diz respeito a relação entre liderança e o 

fenômeno grupal, o qual envolve duas ou mais pessoas e o segundo, trata de um processo de 

influência que é exercido de uma maneira intencional pelos líderes sobre seus seguidores. 

Porém, a autora salienta que essa relação entre líderes e seguidores deve ocorrer 

harmonicamente, pois, embora o líder seja aquele que geralmente dê início às ações, para agir 

ele necessita da aceitação das suas ideias e sensibilidade dos seus seguidores. 
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A partir da minha experiência como aprendiz de capoeira, pude perceber que na 

Pequena Roda, existe uma negociação entre os líderes (Mestres, Contramestres, etc.) e os 

seguidores/capoeiristas – mesmo que prevaleça a decisão final das lideranças – que pode ser 

observada no cotidiano dessas instituições, a qual se refere à flexibilidade dos horários e 

términos das rodas e aulas, à limpeza do espaço, negociação dos valores de pagamentos das 

mensalidades, etc. Geralmente, para que essa liderança seja respeitada, os seguidores se 

sintam parte do grupo e tenham vontade de permanecer, esses líderes optam por manter uma 

postura menos autoritária, mais cativante e aberta ao diálogo. 

Ao analisar a construção do título da maior liderança da estrutura hierárquica da 

capoeira – o Mestre – e refletir sobre como se dá o seu reconhecimento como líder nesse 

universo, Paiva (2009), destaca que a obtenção desta titulação é uma questão delicada e se 

questiona: “Que pessoas são essas que passaram a ter o título de mestres e como o título chega 

a elas?” Tomando como base os conceitos de Bourdieu, a autora diz que existem duas 

maneiras de merecer esse reconhecimento: 

 

A primeira, a pessoa já tem o hábitus do mestre e o título é atribuído sem que ela 

precise passar por um processo de formação... A Capoeira existe hoje porque 

existiram pessoas no passado que dominava o saber dessa manifestação cultural e 

passaram para outros indivíduos. Elas não eram nomeadas de mestres, mas tinham 

o capital para tal... Quanto à outra maneira, a pessoa passa por um processo de 

preparação, que tem relação com o sistema de graduação que passou a fazer parte 

da Capoeira no período mais recente da sua História. (PAIVA, 2009, p. 122)81 

 

 

Paiva (2009) destaca que embora a figura do Mestre de capoeira esteja envolta em 

uma postura de liderança que nos parece natural, ela é uma construção recente na história 

da capoeira. Dessa maneira, como se deu esse processo que segundo a autora, perpassa 

pela criação, invenção e nomeação deste título? Processo que segundo a mesma, passa pelo 

reconhecimento social, dado que o título de Mestre é concedido pela comunidade. 

Respondendo à esse questionamento, argumenta que a capoeira sempre se constituiu em 

um fenômeno social que compõem capoeiristas e que “onde tem capoeiristas tem 

agrupamentos, o que implica em ter alguém responsável”. (PAIVA, 2009, p. 130).82 Essa 

pessoa responsável era denominada de dono ou líder, pois, a denominação “Mestre” 

começou a ser utilizada a partir do século XX. Nessa perspectiva, Paiva (2009) coloca que 

                                                           
81 A primeira forma diz respeito aos capoeiristas antes de Bimba e Pastinha. Paiva (2009) cita os nomes de 

Bentinho e Benedito capoeiristas que ensinaram capoeira para estes dois ícones e que foram considerados 

Mestres postumamente. 
82 Paiva se refere a agrupamentos de capoeiristas existentes – a exemplo das maltas de capoeira – antes da 

década de 30 do século XX onde os grupos (academias) de capoeira começaram a ser formados. 
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no decorrer de sua pesquisa já esperava que não haveria um consenso entre os Mestres a 

respeito do momento em que esse título passou a fazer parte do universo capoerístico, pois, 

de acordo com estudos históricos, antes da década de 30 do século XX não foram 

encontrados documentos em que constasse a denominação Mestre. Em uma das entrevistas 

com a Contramestra Lilu, um dos sujeitos desta pesquisa, ela compartilha da mesma 

opinião de Paiva ao falar que a titulação de Mestre e outras titulações como a sua de 

Contramestra é uma invenção: 

 

(...) isso aí é maior invenção! Quem começou a dar título de Mestre pra quem?! 

Né? Como assim? Eu... eu entendo isso, assim! Eu entendo o Mestre Pastinha, 

Mestre Bimba, agora, Besouro a gente fala Besouro, a gente não fala Mestre 

Besouro. Né? Zumbi, a gente fala Zumbi. A gente não fala Mestre Zumbi. E eles 

são... né? É... ídolos também! Então, por que isso assim? Por que isso ser tão... 

isso mexe com a gente. (Trecho da entrevista com Lilu) 

 

Durante esse processo de construção da figura do Mestre e das etapas83 que ele 

passa até chegar a esse nível, onde está situado o lugar da mulher? No imaginário cultural e 

histórico da capoeira, a palavra Mestre remete automaticamente às figuras do Mestre 

Bimba e Pastinha, homens que ainda são considerados referências na atualidade. De acordo 

com Zonzon (2007, p. 89) partindo do ponto de vista da representação da figura masculina 

na capoeira angola: 

 

A figura do valentão presentificada na gestualidade do desafio, assim como num 

número considerável de cantigas, associa representações de masculinidade aos 

critérios de excelência do angoleiro. À tal valorização de posturas corporais, éticas 

e estéticas viris, somam-se fatores oriundos da própria estrutura hierárquica do 

universo da capoeira, uma vez que são os velhos mestres que se constituem como 

modelos para os mais novos, o que garante uma perpetuação da imagem 

masculina tradicional. 

 

As mulheres então, mesmo aquelas que fazem parte da minoria que conseguiu 

alcançar a liderança e desconstruir a imagem de que para ser Mestre é necessário ser 

                                                           
83 Tanto na capoeira angola quanto na regional (e também na contemporânea), antes de se tornar Mestre, o 

capoeirista passa por um sistema de graduações. Na capoeira angola por exemplo, existem os títulos de Treinel, 

Contramestre e na capoeira regional ele passa pelos títulos de Instrutor, Professor, Contramestre, Mestrando, 

dentre outros títulos a depender do grupo, até chegar enfim ao título de Mestre. Para que um capoeirista consiga 

alcançar esses títulos até chegar ao topo da hierarquia, ele deve treinar assiduamente durante anos, estabelecer 

uma boa convivência com os outros membros do grupo, sobretudo com o Mestre, dado que é fundamental 

construir uma relação de confiança e fidelidade com ele, ajudando-o no que for preciso. É necessário também 

estabelecer contatos e transitar em outros grupos a fim de se tornar popular dentro da comunidade de capoeira, 

tanto com os capoeiristas quanto com os velhos Mestres. 
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homem, ainda não têm o seu espaço reservado e reconhecido na história dessa construção-

desconstrução. Assim como na capoeira, Silva (2011) argumenta que atualmente as 

mulheres estão ocupando espaços na maioria das áreas profissionais, representando 

múltiplos papeis sociais, todavia, Rago (1996) coloca que embora seu crescimento, 

protagonismo e autonomização sejam visíveis, elas continuam sofrendo discriminações e 

ainda não gozam plenamente da igualdade de direitos. Ainda há um estereótipo que 

envolve a perda da feminilidade das mulheres que conseguiram alcançar uma posição de 

poder e sobretudo as que conseguem permanecer nessa posição. Garcia (2008, p.52) coloca 

que “chegar ao poder, portanto, não significa abrir mão da feminilidade. Muito pelo 

contrário. Significa levar um olhar feminino ao poder.”  

Esse protagonismo feminino pode ser evidenciado nos estudos de gênero sobre o 

esporte que analisam as modalidades e práticas corporais como instrumentos de 

empoderamento das mulheres praticantes. Pisani (2014) ao observar mulheres futebolistas 

de dois projetos sociais da cidade de São Paulo, argumenta que é através da prática do 

esporte que meninas e mulheres adquirem autonomia e recuperam sua autoestima, além de 

ampliar suas redes de contato, visto que as mesmas saem de suas casas com a possiblidade 

de viajar e conhecer outros lugares. 

Fisher (2004) coloca que o protagonismo da mulher em nossa sociedade atual, 

provoca uma reflexão a respeito da sua condição como sujeito, além de impulsionar a 

construção de uma ideologia que influenciará as relações entre homens e mulheres. No 

universo capoeirístico, assim como na sociedade, mudanças têm ocorrido, ocasionadas não 

somente pela presença feminina na capoeira que pode ser comprovada historicamente a 

partir da década de 70 nas universidades84, quando a capoeira passou a integrar o currículo 

universitário aceitando em sua disciplina estudantes de ambos os gêneros (CAMPOS, 

2009) mas também na postura de não silenciamento das mulheres capoeiristas que têm se 

reunido na atualidade em busca de valorização e protagonismo seja através dos encontros 

de mulheres ou através de sua presença e participação nas rodas ainda comandadas por 

homens. 

Sobre a importância de reconstruir a trajetória de mulheres capoeiristas, a exemplo 

das duas protagonistas dessa pesquisa, recorro à Ferreira (2002, p. 324), o qual coloca que.  

(...) a linha historiográfica que explora as relações entre memória e história rompe 

com uma visão determinista que limita a liberdade dos homens, coloca em evidência 

                                                           
84 Campos (2009) cita em seu estudo a Universidade Federal da Bahia e a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ, antiga Universidade da Guanabara). 
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a construção dos atores de sua própria identidade e reequaciona as relações entre 

passado e presente ao reconhecer claramente que o passado é construído segundo as 

necessidades do presente.  

 

E à Cabral (2013) que ao falar sobre a importância da memória para os indivíduos, 

coloca: 

 

A memória, por ser fruto de uma experiência com o tempo, relaciona-se 

diretamente com a noção de temporalidade e possui três funções básicas: adquirir 

informações, armazenar estas informações e evocar, rememorar ou lembrar estas 

informações. O que justifica todo o processo que compõe esta faculdade é a sua 

capacidade de localizar o ser humano em um tempo-espaço, dando sentido à sua 

biografia e existência. (CABRAL, 2013, p. 191) 

 

 

Por isso, optei por deixar registradas e destacadas as falas dessas mulheres e que as 

histórias do passado e do presente dos seus grupos também fossem contadas sob a ótica das 

mesmas. Freitas (2006, p. 21) diz que “na história de vida é feita a reconstituição do 

passado, efetuado pelo próprio individuo, sobre o próprio indivíduo”. A autora salienta que 

esse relato não é necessariamente conduzido pelo pesquisador e sim, pelo próprio sujeito. 

Como abordei a questão das mulheres capoeiristas em um campo, no qual os 

homens ainda monopolizam as posições de poder, analisei suas falas partindo do ponto de 

vista de Foucault que destaca que o discurso deve ser analisado tal como é: 

 

Em uma descrição fenomenológica, se busca deduzir do discurso alguma coisa 

que concerne ao sujeito falante – um pensamento em via de se fazer. O tipo de 

análise que pratico não trata do problema do sujeito falante, mas examina as 

diferentes maneiras pelas quais o discurso desempenha um papel no interior de um 

sistema estratégico em que o poder está implicado, e para qual o poder funciona. 

Portanto, o poder não é nem fonte nem origem do discurso. O poder é alguma 

coisa que opera através do discurso, já que o próprio discurso é um elemento em 

um dispositivo estratégico de relações de poder. (FOUCAULT, 2006, p. 253) 

 

Para ele, o discurso não é nada além de um acontecimento como os outros e o 

interessante é o fato de que alguém disse algo em um determinado momento. Nessa 

perspectiva, seguindo a linha foucaultiana, não é o sentido dessa fala que deve ser 

evidenciado, mas a função que pode ser atribuída ao que foi dito em um dado momento. 

No que se refere à história oral na modalidade trajetória de vida, Gonçalves e 

Lisboa (2007, p. 90) ressaltam que “a técnica trajetória de vida é construída por meio da 

conversação com pessoas sobre sua experiência e memória. Ela ocorre por meio de um 

trabalho de campo onde é essencial que ocorra um processo de interação entre o 
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pesquisador e os sujeitos que se colocam à disposição para compartilhar os fatos de sua 

vida.” Assim sendo, tive a preocupação em realizar as entrevistas individualmente e em 

locais onde as participantes se sentissem à vontade para contar as suas trajetórias e, durante 

os dois anos de pesquisa, consegui estabelecer uma relação amistosa com as capoeiristas, o 

que facilitou a minha aproximação.  

 

3.1 A “Treinel sem papel”85: Mexicana, Adriana Herrera. 

 

 

Figura 1: Adriana Herrera, Mexicana. 

Fonte: Maria Buzanovsky 

 

 

Bom, eu era dançarina profissional do Ballet Folclórico do México e aí eu tive 

uma aproximação com dois capoeiristas que vieram de Oakland e de Houston no 

Texas que eram alunos... um do Rogério e o outro do Mestre Jurandir na época e 

que era um americano fazendo capoeira e eu me encantei quando eles mostraram 

dentro do ballet essa capoeira dois a dois. Era um homem e uma mulher e 

também eles falaram que tinham vários outros Mestres nos Estados Unidos e que 

era uma coisa criada no Brasil, que tinham coisas com raízes negras. E nós no 

Ballet folclórico no México temos várias pesquisas que também priorizam essas 

                                                           
85 Ouvi essa denominação em um encontro feminino de capoeira promovido pela filial da FICA em Valença, 

grupo do qual Mexicana faz parte. Expliquei o contexto no tópico 3.3 intitulado Desafios na Pequena Roda.  
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raízes dentro da nossa cultura e foi essa primeira aproximação que eu tive... Isso 

foi em 2002... entre 2001 e 2002. Aí eu comecei a escutar mais música brasileira, 

MPB e resolvi estudar português. Eu estava terminando a universidade no México 

e eu entrei na universidade para estudar português e eu ganhei no primeiro ano 

um sorteio pra viajar ao Rio de Janeiro e eu ganhei uma bolsa por um ano para 

estudar o português... Aí foi que eu peguei aula com eles, fiz aquela oficina86 e 

eles falaram que tinham vindo ao Brasil e que os movimentos eram do grupo da 

Fundação Internacional de Capoeira Angola que eles faziam parte, mas eles 

também tinham feito muitas aulas com o Mestre Curió, então, essa aproximação 

com um dos meus colegas do Ballet ficou o interesse de conhecer o Mestre 
Curió87 pela fala deles... Então, teve um enamoramento à primeira vista eu acho 

pela capoeira angola. Aí... depois eu fui ao Brasil, isso foi em 2004.88 

 

 

Esse “enamoramento” à primeira vista está associado ao sentimento de sedução de 

quem entra pela primeira vez em contato com a prática. Sentimento que pode ser traduzido 

quando “o corpo em movimento deixa-se arrebatar pela sedução do outro, tanto de quem 

assiste ao jogo, quanto de quem está dentro da roda.” (DIAS, 2007, p. 67), Mexicana 

encantada pela capoeira, chega ao Brasil em 2004, na cidade do Rio de Janeiro com uma 

bolsa para estudar português na Universidade Federal. Ela então, começa a procurar um 

lugar para praticar. Sobre o seu primeiro encontro com a capoeiragem no Brasil ela conta: 

 

(...) um dia na rua... na rua do Catete, é... no Museu da república eu estava 

sentada e eu vi passar um berimbau e uma pessoa com um berimbau e ele estava 

com uma camisa da FICA, aí eu fui atrás dele e era, hoje em dia, o Mestre 

Rogério, Rogerinho. E ele na época, tinha sido formado Treinel... era Treinel 

ainda, não era, ou tinha sido formado Contramestre, minto, já era Contramestre. 

Tinha sido formado um ano antes Contramestre e então, ele disse que tava indo 

ao espaço onde ele ia dar aula, mas que não tinha aluno porque ele tinha chegado 

dos Estados Unidos e só era ocupar o espaço e esperar os alunos chegarem. 

Então, eu fui com ele! Eu fui a primeira aluna dele no Brasil quando ele voltou.  

 

 

Sendo a primeira aluna do até então Contramestre Rogério, Mexicana começou a se 

introduzir no universo da capoeira angola com os fundamentos e os treinos, segundo a 

mesma, não esquecendo da sua primeira aproximação através de Mestre Curió quando 

ainda vivia no México. A imersão neste universo se deu de forma literal, já que ela 

acordava e dormia respirando capoeira, a partir do momento que começou a morar com o 

Contramestre: 

 

 

                                                           
86 Mexicana se refere às duas pessoas que viu fazendo uma demonstração de capoeira dentro do ballet. 
87 Mexicana conta que participou das oficinas realizadas pelo Mestre Curió no México entre os anos 2002 e 

2003.  
88 Optei por destacar as falas das entrevistadas em itálico, com o intuito de dar destaque às mesmas. 
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(...) o Mestre Rogério me disse que tinha um quarto na casa dele, que estava 

chegando dos Estados Unidos, que precisava também de uma pessoa que ajudasse 

nas contas. Aí eu fui morar com ele! Então era capoeira pra tudo que era horário! 

Conheci vários Mestres dentro da casa do Mestre Rogério, é... conheci várias 

figuras importantes na capoeira no Rio de Janeiro por ele, eu ia muito nas rodas 

com ele, com o Contramestre Alder, então, eu realmente entrei e entrei até a 

cozinha, porque eu tive acesso à várias... à vários Mestres... como uma aluna 

super, super iniciante. 

 

 

A experiência que Mexicana descreve no período em que ainda era uma aluna 

iniciante se deu de forma semelhante à inserção na prática pelos homens capoeiristas 

antigos através da convivência direta com os seus Mestres, “observando os fazeres dos 

mestres, prestando-lhes pequenos serviços, em suma, transitando nos mesmos espaços, os 

rapazes adquiriam os primeiros conhecimentos sobre o jogo.” (Zonzon, 2007, p. 34) No 

entanto, a relação inicial entre Mexicana e o Mestre Rogério é similar à de muitas mulheres 

capoeiristas que ajudam/ajudaram os seus Mestres no processo de organização e 

manutenção dos grupos. Mexicana por exemplo, se tornou o “braço direito” do 

Contramestre, no momento em que ele estava organizando o seu grupo de capoeira no Rio 

de Janeiro. No estudo de Guizardi (2011, p. 302) sobre os arquétipos masculinos e a 

presença feminina nos grupos de capoeira de Madrid, a autora explica a relação entre os 

capoeiristas líderes brasileiros e as mulheres capoeiristas espanholas que ajudaram-nos a 

manter, divulgar e estruturar seus grupos: 

 

En todos los eventos acompañados, se hacía evidente la importancia de la 

presencia femenina para la organización del colectivo. Esa importancia, sin 

embargo, no se restringía únicamente a la superioridad numérica de las 

capoeiristas. Ella se relacionaba más bien al hecho de que las mujeres cumpliesen 

importantes funciones organizacionales, desempeñando toda una variedad de 

tareas que no observábamos en la participación masculina en esas actividades.89  

 

 Guizardi argumenta que nesses grupos, as mulheres se encontram mais engajadas 

nas tarefas que envolvem administração, organizações e divulgações dos eventos. Segundo 

a autora, as mulheres são responsáveis pelo fortalecimento e estruturação dos grupos, mas, 

quando esse processo se concretiza, quem ocupa os cargos de liderança são os homens90. 

                                                           
89 Em todos os eventos acompanhados, era evidente a importância da presença feminina na organização do 

coletivo. Essa importância, no entanto, não se restringia somente à superioridade numérica das capoeiristas. Ela 

se relacionava melhor ao fato de que as mulheres deveriam cumprir importantes funções organizacionais, 

desempenhando uma variedade de tarefas que não observávamos na participação masculina nessas atividades... 

(Tradução nossa) 
90 Abordei a questão do engajamento das mulheres em ações relacionadas à manutenção e organização dos 

grupos no tópico 3.3 intitulado Desafios na Pequena Roda e também no capítulo 4. 
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Essa passagem pelo Rio de Janeiro antes de morar em Salvador, Bahia, durou quase 

dois anos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro nesse momento estava em greve e 

para que Mexicana continuasse recebendo a bolsa, propôs que a mesma prosseguisse seus 

estudos na Universidade Federal da Bahia. Porém, antes de ir à Salvador, voltou ao México 

e levou o Contramestre Rogério com ela: 

 

Aí foi que eu organizei uma viagem pra Rogério vir ao México. Então, eu voltei ao 

México, organizei as coisas onde eu estudava, no Centro Nacional das Artes do 

Ballet folclórico. Aí de boca em boca arrumei um grupo, é... arrumei várias 

coisas, organizei pra ele vir e ficar, porque ele ficou! Então, ele ficou, foram três 

visitas à ele, na terceira ele decidiu ficar e agora ele tem um grupo há mais de 

onze anos no México, então, foi assim, eu vim pra Bahia. Já conhecia o Mestre 

Valmir porque em 2004 que tinha o evento internacional, o qual eu vi onde eu 

conheci... eu conheci o Mestre Valmir, o Mestre Cobrinha ao vivo, o Mestre 

Jurandir, então, eu decidi vir mesmo pela personalidade também do Mestre 

Valmir e assim, eu cheguei aqui ao grupo dele. A partir de 2006 eu já tava 

morando fixo aqui, até agora. 

 

 

Após ter ajudado o Mestre Rogério a organizar o seu grupo de capoeira no México, 

em 2006, passou a morar em Salvador. Primeiramente com o visto de estudante que durou 

cinco anos e depois através do contato com pessoas que não eram capoeiristas, conseguiu 

um visto de trabalho e se iniciou no ofício de professora de espanhol, permanecendo nesta 

atividade até os dias atuais. Anos depois, se tornou mãe com o direito de permanecer no 

país até o momento em que sua filha completar 18 anos de idade: 

 

Aí, hoje em dia, tirei o visto de trabalho porque eu tive uma filha, uma filha com 

um brasileiro, sendo que minha filha nasceu no México, então, pela lei brasileira 

eu posso também ter estadia fixa até minha filha ter 18 anos, mas, eu continuo 

com o documento mexicano, eu tenho um registro de estrangeiro só, não sou 

brasileira no papel e não serei. Eu me mantendré como mexicana. 

 

Sobre sua falta de interesse em buscar a nacionalidade brasileira, Mexicana 

responde: “Não quero. Não, não, não. Pra mim, ter uma nacionalidade tá bom. E até a 

minha filha ter conhecimento se ela quer ir, voltar, a gente ficará aqui. Meu companheiro 

quer ficar, ele gosta muito daqui, eu acho que ficaremos aqui, não sei.” Foi dessa forma, 

vivendo no Brasil que Mexicana imergiu no universo da Pequena Roda. Porém, sem o 

apoio dos seus familiares na época. Embora já fosse independente – tinha 

aproximadamente 26 anos – quando começou a praticar capoeira, sua mãe não concordava: 
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Na época... eu tou com 39... eu nem lembro bem, nessa época eu tinha quantos? 

20 e poucos, então, independente, eu só fiquei informando à ela que eu tava 

fazendo isso. Ela só falou: Mas, tem prioridades que é o seu trabalho e o estudo, 

não? Que vão me dar poder de ficar independente pela vida toda. Só falou isso. 

Mas quando ela começou ver que eu estava com mais interesse, e ficou vendo que 

não era tão fácil, ela sempre falou que era pra eu deixar e tentar estudar mais! ir 

pra fazer doutorado, ir pra fazer outras coisas que pra ela eu tinha que fazer pra 

poder sobreviver. Aí eu não fiz isso, continuei na capoeira, vim ao Brasil e no 

Brasil ela percebeu que eu estava aqui pela capoeira, pelo fato que eu tinha uma 

bolsa e que eu ter um caminho profissional. Aí... que ela não apoiou nada, 

ninguém nunca apoiou na verdade e até agora ninguém apoia pelo fato que... é 

prioridade na minha vida... Mas, assim, apoio de incentivo? De um empréstimo 

pra fazer um workshop, um empréstimo pra pegar um voo e ir pra um evento? 

Nuuuuncaaa... 

 

 

Mexicana também não tem apoio do marido, pelo fato dele pensar que ela se dedica 

muito à capoeira, mas não ganha nada em troca tanto do ponto de vista financeiro quanto 

no que se refere ao reconhecimento e valorização: 

 

Meu companheiro disse atualmente que a capoeira ela não está me fazendo um 

bem pra minha vida, se não, que está um pouco... me estabilizando em um “nem 

vai pra trás, nem vai pra frente, nem vai pra... (risos) ponto nenhum!” pelo fato 

que a capoeira cobra muito e dá pouco e como eu não estou fazendo capoeira pra 

sobreviver, pra título, pra dar aula e ter dinheiro com isso que não é a finalidade, 

então, tem um certo assim... uma resistência em não apoiar e cuidar minha filha 

ou esse tempo dedicado à capoeira, no? Ser usado pra outro tipo de coisa, 

economicamente... que eu sempre paguei a capoeira, nunca fui bolsista dentro da 

capoeira, sempre paguei minhas aulas, sempre paguei os workshops... Eu termino 

pagando porque eu sei que é um apoio, um incentivo à outras pessoas estarem 

fazendo capoeira. Mas, eu priorizo isso, tendo ou não dinheiro, eu priorizo pagar 

a capoeira porque não é só pagar o trabalho do Mestre, é pagar o local, sustentar 

uma arte e eu acho válido. 

 

Dessa maneira, analisando as falas acima é possível perceber que tanto a sua mãe, 

quanto o seu marido se opõem a sua participação na capoeira, porque percebem que 

Mexicana não é reconhecida simbólica e/ou financeiramente e, para eles, o seu 

engajamento é uma perda de tempo. Mexicana no entanto, prioriza a sua participação no 

grupo. 
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3.1.1 FICA-Bahia: um grupo de mulheres? 

 

Valmir Damasceno, Mestre do grupo do qual Mexicana faz parte, participava do 

GCAP (Grupo de Capoeira Angola Pelourinho) durante os anos 80 e ao se desvincular do 

mesmo, quando ainda era Contramestre, criou A FICA (Fundação Internacional de 

Capoeira Angola), no dia 13 de junho de 199691, dia do orixá Ogum, considerado guia e 

protetor do grupo, instituição que está vinculada ao ICAF (Internacional Capoeira Angola 

Foudantion) criada em Washington, Estados Unidos pelo Mestre Cobra Mansa.92  De 

acordo com Zonzon (2007), em seu estudo intitulado A Roda da Capoeira Angola. Os 

sentidos em jogo, sobre dois grupos de capoeira de Salvador, entre eles a FICA, do GCAP, 

fundado e liderado pelo Mestre Moraes surgiu uma nova geração de Mestres, dentre eles, 

como já foi citado, o Mestre Valmir. Sobre a história da formação do grupo, a estudiosa 

relata: “(...) nasce nos Estados Unidos, por iniciativa de Mestre Cobra Mansa – aluno de 

Moraes também conhecido como Cobrinha – e, em seguida desdobra-se em salvador, sob a 

liderança do então contramestre Valmir, discípulo de Moraes e Cobrinha.” (p. 6) Ainda de 

acordo com a pesquisa realizada por Zonzon, a FICA compartilha a mesma origem no que 

diz respeito à formação das suas lideranças, além de ser um grupo pertencente à linhagem 

do Mestre Pastinha, pois, utilizam métodos de aprendizagem e práticas no que concerne à 

realização das rodas e à filosofia denominada pastiniana, as quais são passadas aos seus 

alunos. 

No decorrer do período que passei em contato com o grupo observei que a 

hierarquia é organizada e compartilhada por uma tríade composta pelo Mestre e seus dois 

filhos Contramestres. Quando o Mestre93 não está presente, seus filhos assumem as 

responsabilidades da instituição. Quando os Contramestres Aloan e Dija não estão 

presentes, as aulas geralmente ficam sob a responsabilidade do Contramestre filho do 

Mestre Cobra Mansa à noite ou são assumidas por Asuka, uma integrante formada Treinel 

na filial da FICA em Londres.  

                                                           
91 Antes de conseguir o espaço que atualmente está alocado na Avenida Carlos Gomes de Salvador, o Mestre 

realizava suas aulas no Parque da Cidade, depois conseguiu dar aulas em uma escola chamada Via Magia e 

depois em um Clube localizado em um bairro da cidade chamado Dois de Julho, próximo ao prédio atual da 

instituição. 
92 A ICAF é composta por 11 núcleos nos Estados Unidos, 4 na Europa (Finlândia, Suécia, França e Itália), 4 na 

Ásia (Rússia, Ucrânia, Japão e Coréia), além de 4 no México, 1 em Moçambique (África) e 8 no Brasil (a FICA-

BA é um deles). 
93 Devido às suas viagens nacionais e internacionais. 
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Na FICA-Bahia localizada em Salvador, durante sua história de 20 anos de 

existência somente uma mulher, a Mestra Gegê, conseguiu alcançar um título de liderança. 

De acordo com a página denominada FICA mundo94, Gegê, natural do Rio de Janeiro, que 

praticava capoeira desde o ano de 1995, ao se mudar para Washington DC nos Estados 

Unidos, conheceu o Mestre Cobra Mansa e ajudou-o a fundar a instituição e, durante os 14 

anos vivendo lá, deu apoio às atividades realizadas no núcleo FICA-DC. Em 2003, recebeu 

o título de Treinel e em 2010 retornou ao Brasil a fim de viver em Salvador. No ano 

seguinte, obteve o título de Contramestra, permanecendo em Salvador por mais 3 anos. No 

ano de 2014, decidiu morar na cidade de Valença-Ba a princípio para ajudar o Mestre 

Cobra Mansa nas atividades desenvolvidas no Kilombo Tenode e atualmente, Gegê é 

responsável pelo núcleo da FICA-Valença. 

 Porém, Mexicana é a única integrante que permaneceu em Salvador, desde que 

chegou ao grupo em 2006. Sobre o fato de não haver outras lideranças femininas 

atualmente dentro do grupo, ela justifica: Nunca vi uma mulher que... ficasse treinando, 

sendo ativa dentro do grupo, se manter dentro da instituição, isso... no meu grupo atual 

FICA-Bahia, mas, também conheço outros grupos e não tem. Analisando esse momento da 

entrevista, percebi que Mexicana tem uma outra justificativa para explicar o fato de ainda 

não ter alcançado nenhum título. Mesmo sendo membro há treze anos, ela fala que sua 

finalidade nunca foi seguir uma carreira nesse universo, mas, como estrangeira, 

respeitando os seus ideais como mexicana, respeita e valoriza a capoeira como uma prática 

cultural de origem negra, sendo assim, deseja ver a integrante negra que faz parte do seu 

grupo assumindo um lugar de liderança95: 

 

(..) eu estudei Antropologia, alfabetizei adulto, alfabetizei indígena, eu creio no 

movimento zapatista e eu me manter inativa no Brasil? Eu acho uma sacanagem 

pra mim mesma! Eu tenho que fazer uma coisa que me leve à luta que eu tenho 

como mexicana, que me leve a mobilizar uma coisa aqui, até meus colegas, mexer 

com eles um pouco, e não ser tão apáticos... E também eu sei que dentro do nosso 

grupo, dentro das mulheres, tem essa mulher afrodescendente, o nome dela é 

Elisete e eu sei que ela pode, que ela tem capacidade, mas, ela tem que estar mais 

ativa tipo nos treinos mesmo. Porque é pra isso então que você vai virar, vai ver 

se passa e vão te bater palmas. Então, essa é a minha luta! Mostrar! Mostrar o 

que você quer e não só porque é afrodescendente. 

 

                                                           
94 A página pode ser encontrada em: http://ficamundo.org/sobre-fica/mestres/mestra-gege/ 
95  Um ano antes da entrevista, no dia em que marquei com Mexicana para falar do meu trabalho e expliquei para 

ela do que se tratava, ela começou a indicar mulheres capoeiristas negras que podiam ser sujeitos da minha 

pesquisa. A princípio, percebi que ela sentia que não se adequava ao perfil da capoeirista protagonista que eu 

estava procurando. 
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No início da formação da FICA-Bahia, relembra que existiam mais mulheres que 

homens e que uma das primeiras coisas que ouviu de uma delas a impactou: 

 

Eu lembro até agora esse comentário que quando eu cheguei e eu queria pegar 

berimbau e eu vi que não ia dar certo logo logo, aí virou uma e disse. Pois é, sem 

menosprezar, não me estava menosprezando. Foi uma coisa muito engraçada e 

séria que ela virou no vestuário e falou: “é... vai ter que esperar muito tempo pra 

ficar no berimbau. Agora é reco-reco! Vai ficar no reco-reco!”. (risos) Aí, até 

agora eu lembro muito disso, não? 

  

A fala de Mexicana revela uma das dificuldades que a mulher enfrenta ao adentrar 

nesse universo que é o acesso ao berimbau. Sobre isso, Figuerôa e Silva (2014) quando 

realizaram sua pesquisa, na qual fizeram entrevistas com 50 capoeiristas de alguns países, 

dentre eles do México, Espanha, Brasil e Colômbia, constataram que há um aspecto 

discriminatório existente na capoeira que se refere à parte musical: 

 

No diálogo delas foi possível averiguar que a pouca dedicação está relacionada à 

falta de oportunidade e acomodação. Já que os homens “monopolizam” a bateria, 

por que irão dedicar-se a aprender ou melhorar este aspecto se logo não terão 

oportunidade de tocar ou cantar? Também se pode constatar que algumas têm 

vergonha devido à discriminação e comentários maldosos de alguns homens. (p. 

27) 

 

Ao relatar que está fazendo uma reconstrução da história da instituição sob a ótica 

da participação feminina, a fim de compartilhar com as outras mulheres que fazem parte do 

grupo atualmente – ela até cita o nome de algumas delas – relembra o momento em que 

chegou no grupo no ano de 2006: 

 

Eu tou escrevendo sobre isso e até agora não falei com ela, mas não sei se 

Luciana96 tem ficado... ficou mais de 10 anos com o Mestre, se direto, não sei. E 

quando eu cheguei, eu cheguei na geração dela e... tinha várias mulheres. O 

grupo era mais mulher e tinham os homens que eram lideranças e os filhos. Era 

engraçado porque era muita mulher, mas as lideranças eram homens. É... na 

época o Mestre tinha dois Treineis que davam as aulas... fora dos filhos que eram 

alunos. Os filhos eram alunos porque eram meninos e tavam estudando... tinha o 

Treinel Jorge e o Treinel Sérgio, que na época o Treinel Baba estava viajando, 

então tinham três: o Treinel Baba, Treinel Sérgio e Treinel Jorge e tinha o Mestre 

Valmir, então, tinham quatro pessoas importantes, importante fora de todo esse 

séquito de mulheres que quando eu cheguei, eu vi: “ah! Um séquito de 

mulheres”! 

 

 

                                                           
96 Nome de uma das participantes da primeira geração de mulheres da instituição. 
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Esta espécie de memorial das mulheres que fizeram parte da instituição, destaca e 

revela o seu desejo de mostrar para as outras capoeiristas que o grupo já teve em sua 

composição mulheres interessantes e inspiradoras, moradoras da cidade de Salvador, e, que 

a FICA-Bahia tem uma história forte de participação feminina a qual teve um papel 

importante na sua formação, embora, nenhuma dessas capoeiristas tenha conseguido 

chegar aos títulos de liderança:  

 

Eu acho que tem que saber que tinham várias mulheres, não só Verônica97! 

Fulana, sultana, com nomes. Saber, pra quando você veja nas rodas, ou quando 

você veja na rua, ter uma coisa: “puxa, ah é ela!” Eu não estou... eu quero 

homenagear, eu não quero saber porquê, o que motivou elas a se afastar... porque 

isso não vai fazer um positivo, eu acho que tem que ser construtivo. Eu quero ir 

conhecer, falar que eu estou presente e que eu sei que ela existiu no grupo e eu sei 

que ela lutou pra talvez ter uma Mestra hoje em dia no nosso grupo, não e talvez 

isso vai ajudar pra ter mais mulheres no nosso grupo que tem poucas brasileiras, 

mas que eu sei que ela está aí e quem é ela e como é o nome dela, isso... talvez 

não saber todas as circunstâncias, não? imagino. Mas saber que ela existiu, que 

ela ficou tanto tempo com o Mestre e como ela se sentiu também de se afastar, eu 

quero saber isso, eu quero saber isso.  

 

Mexicana coloca na entrevista que são poucas as brasileiras que fazem parte do 

grupo. Como a FICA é uma instituição internacional que acolhe capoeiristas visitantes de 

várias partes do mundo, sempre existiu um grande número de mulheres estrangeiras 

treinando, no entanto, essa participação é transitória. A respeito dessa transição de 

capoeiras visitantes, Zonzon (2007, p. 7) relata: 

 

O grupo FICA é caracterizado pela intensa movimentação de capoeiristas 

estrangeiros, participando das suas atividades por períodos curtos ou, por vezes, 

integrando o contingente de membros permanentes do grupo. Possui núcleos em 

vários países e seus mestres, contramestres e treineis realizam viagens regulares 

entre esses diversos pólos de atividade. 

 

 

Zonzon destaca que dentre esses capoeiristas estrangeiros visitantes, uma grande 

parte é composta por mulheres. Partindo deste dado, nos dias atuais, pude constatar que 

ainda são poucas as mulheres brasileiras que participam do grupo como relatei no capítulo 

1. Mexicana coloca que depois dessa primeira geração forte de mulheres, nunca mais 

houve uma igual, somente “focos de mulheres, não? que vem, mas realmente... é bem 

mutante, não? mas, assim, um grupo forte de mulheres que morassem aqui, que fossem da 

terra até agora, não.”  

                                                           
97 Nome de outra participante da primeira geração de mulheres do grupo. 
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O perfil de participantes também foi modificado com o tempo, de acordo com a 

mudança das lideranças. Quando Mexicana chegou ao grupo, os filhos do Mestre ainda 

eram menores de idade. Atualmente os mesmos são os seus Contramestres: 

 

(...) era um grupo mais amistoso porque a idade, a faixa etária também era 

similar com os Treinéis, entre as mulheres. Hoje em dia, as faixas etárias são... as 

lideranças são muito jovens e têm mais velhos nas idades e também tem uns que 

não têm nem isso, que ficam dançando entre 20 e 35 e também estão nessa 

búsqueda, então... é... é um pouco diferente, não? esse grupo com as lideranças 

tão jovens e tão responsáveis porque é jovem pra muito responsável e ... o grupo 

em si que é um grupo ou depois dos 35 ou antes de 25. Poucas pessoas têm já uma 

vida, assim encaminhada. Então, todo mundo se formando economicamente na 

educação formal. Eu acho que isso também tem muito a ver dentro do nosso 

grupo, então... que eu vejo!  

 

 

Sobre a relação entre os integrantes do grupo, Mexicana coloca que dentre os 

poucos amigos que conquistou todos são homens. 

 

São homens. Lamentavelmente são homens. Porque eu gostaria ter amigas 

mulheres dentro do grupo. E ... eu tenho uma que não conheci dentro do grupo 

que chegou ao grupo. Eu tenho só uma! Mas, ela não foi dentro do grupo, ela 

chegou. Ela é brasileira, mas não é baiana, ela chegou. Mas, dentro da capoeira 

eu só tenho homens. É lamentável porque realmente a mulher precisa de colegas 

realmente, de parceiras realmente, amizade dentro da capoeira. Não aqui fora e 

isso faz dentro, não! eu tou falando de dentro pra fora. Eu não tenho isso... Eu 

acho que por isso que eu acho que nós precisamos de união dentro pra ir pra fora 

nesse sentido de roda, de direitos, de berimbau, dentro, pra nos manter mais 

equilibradas. Eu acho que nós perdemos um pouco a inteligência emocional 

quando é... percebemos que tem outra mulher na área como se dice não? que tem 

que compartir o mesmo espaço e tem que ter os mesmos direitos também, não só 

você, também ela tem direito a ter os seus direitos, também ela tem direito a 

aprender, também ela pode chegar aonde você está ou aonde você não está. E 

isso é muito difícil perdoar... 

 

Para Mexicana, dentro do grupo e no universo da capoeira em geral, há uma 

necessidade de união entre as mulheres que, em muitos momentos são forçadas a competir 

pelo espaço em que fazem parte ao invés de compartilhá-lo. Sobre isso, coloca: 

 

Maquiavel tem um escrito que é isso: que parte de você fazer brigar dentro do seu 

núcleo pra não se manter unidas de jeito nenhum. Eu acho que isso conseguiu 

acontecer com nós. Não é intenção mas são os fatos de realmente... de ser poucas, 

de ter que... mostrar, e saber que nós temos poder de tocar, de jogar, de lecionar, 

isso... eu acho que é maquiavélico. Isso mesmo... 

 

Essa falta de união estruturada maquiavelicamente como menciona, não se restringe 

somente ao seu grupo, ela existe tanto no universo da capoeira como na sociedade, dado 
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que culturalmente as mulheres são estimuladas a competir entre si. Ao chegar no grupo, 

uma das primeiras frases que ouvi foi: “todos fazemos parte de uma família”. Esse 

sentimento de pertencimento a uma comunidade harmônica e cordial esconde as relações 

de conflitos entre os integrantes. Em sua fala sobre a relação de desunião entre as 

mulheres, Mexicana coloca como acontecem as relações de poder dentro dos grupos de 

capoeira. 

Nos dias de hoje, movimentos que estimulam a sororidade um conceito utilizado de 

forma bastante atual estão sendo colocados em prática e, no universo capoeirístico esse 

conceito se materializa através dos encontros de mulheres98 idealizados por capoeiristas 

que têm como intuito discutir essas questões. Porém, será que esse sentimento de união 

tanto discutido está sendo colocado em prática? 

 

3.2 Lilu, Luisa Pimenta 

 

 

Figura 2: Luisa Pimenta, Lilu. 

Fonte: Arquivo pessoal da Lilu. 

 

Massa tá! Vou tentar ser sucinta. É... trajetória de vida, né? Então... eu sou uma 

menina que nasceu numa família classe média lá de Minas gerais, né? Eu nasci 

em São Paulo por acaso, meu pai tava estudando lá e aí eu nasci lá... Eu tenho 

uma irmã também e um irmão que nasceu quando eu já tinha 10 anos num 

temporão assim e a gente sempre teve muitas oportunidades de viagem, de 

cinema, de teatro e... o meu pai, ele gostava um pouco de cultura também assim, 

ele se aventurava a pintar e como ele trabalhava por projeto a gente passava a 

vida mudando, né? Então, a gente ficava assim, dois anos numa cidade, depois 

que acabava esse projeto a gente se mudava. Então, isso me deu uma coisa muito 

                                                           
98 Sobre os encontros de mulheres ler o capítulo 4. 
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nômade... Com essa coisa de arte de meu pai gostar muito, minha mãe também de 

teatro... então, eu tive acesso à muitas coisas, assim, à muitas informações sobre 

desigualdade social, é ... poemas de João Cabral de Melo Neto, Morte e vida 

Severina... desde pequena eu escuto isso, então, eu sempre fui muito ligada nessa 

coisa das desigualdades. Eu sabia que eu vivia uma vida que não era todo mundo 

que vivia, desde pequena. 

 

Lilu, que atualmente é Contramestra, começou a praticar capoeira aos 19 anos de 

idade, em 1992. Um dos motivos que fizeram com que ela se inserisse nesse universo foi o 

fato de seu pai sempre ter trabalhado com projetos, o que possibilitava as viagens e 

mudanças para outras cidades. Por esse motivo, Lilu, mineira, viveu no Rio dos 12 aos 19 

anos. O seu primeiro contato com a capoeira aconteceu ainda no Rio de Janeiro aos 17 

anos, justamente na época, em 1990, em que de acordo com ela, a classe média começou a 

se aproximar da capoeira. Sobre o seu primeiro contato com a prática relata: 

 

Enfim! O tempo foi passando, mudei pra vários lugares até que eu cheguei no Rio 

de Janeiro e fiquei no Rio de Janeiro durante sete anos, até então foi o lugar onde 

eu morei mais tempo, eu tinha de 12 aos 19 anos eu morei lá e... quando eu fiz 17 

anos eu comecei a observar muito a capoeira na praia e... só que eu tava numa de 

adolescente assim, total festa, bebia muito, fumava... então, eu não tava muito 

nessa de saúde, eu tava exatamente abandonando o ballet que eu fazia, o jazz que 

eu fazia, é... a aula de inglês que eu cumpria corretamente pra ficar na praia com 

os amigos, eu não tava, eu tava chutando o balde de tudo nessa época assim. 

Principalmente que Rio de Janeiro a gente tem mesmo esse acesso mesmo à 

curtição, à vida mesmo, né? E... então, eu observava a galera treinando na praia 

e eu achava aquilo muito interessante e falava que eu ia entrar! Eu sentia que eu 

ia entrar, mas eu não tomava providência de fazer aquilo ali porque eu tava num 

outro momento.  

 

 

A fala de Lilu também expressa o mesmo encantamento relatado por Mexicana ao 

se aproximar da prática. As pesquisas existentes sobre gênero na capoeira escritas por 

mulheres capoeiristas também sinalizam esse sentimento, a exemplo de Bezerra (2013) em 

seu estudo sobre relações de gênero e feminilidades na capoeira, no qual relembra o 

momento em que teve seu primeiro contato com a capoeiragem: “Comecei capoeira na 

escola, dez anos antes de escrever estas linhas, como aula de Educação Física. O encanto 

começou aí, e permanece.” (pp. 1-2) e Simões (2002, p. 97): “Iniciei-me na capuêra em 

1990 e, a cada ano que passava, mais perplexa eu ficava, e nela me envolvia cada vez 

mais... durante mais ou menos quatro anos, quis enxergar mais o lado maravilhoso, lindo e 

perfeito da capuêra.” Figuerôa e Silva (2014, p. 23) também colocam que a maioria das 

capoeiristas entrevistadas em seu estudo quando perguntadas sobre o porquê escolheram a 

capoeira, respondeu: “por sua beleza e plasticidade.”  
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E aí exatamente que a gente tava nesse momento eu e minha irmã e a gente tava 

aprontando pacas no Rio assim, a gente chegou a fazer terapia de família e a 

terapeuta falou... aconselhou a gente que a gente morasse na nossa... na terra 

natal dos nossos pais assim, que a gente fosse pra terra da gente pra que... meu 

pai continuasse viajando, mas a minha mãe tivesse pelo menos um porto seguro 

familiar assim. E isso é uma coisa que me revoltou muito. Eu lembro que pô, 19 

anos fala: “você vai embora do Rio de Janeiro” foi uma coisa assim, uma facada 

no peito! Até tentei ficar! Tentei arrumar um emprego em loja, mas não 

consegui... 

 

 

Lilu, mesmo tendo que se mudar para Belo Horizonte com a sua família, resistiu até 

o último momento a fim de permanecer na cidade do Rio de Janeiro, porém, sem sucesso. 

Assim sendo, ela não se inseriu na prática no Rio de Janeiro, se mudou para Belo 

Horizonte e iniciou ali, a construção da sua trajetória como capoeirista no grupo de 

capoeira contemporânea Capoeira Gerais com o Mestre Mão Branca. E foi neste novo 

lugar que ela se encontrou com a capoeira e com o seu marido Luciano, Mestre de capoeira 

atualmente: 

 

E aí, quando eu chego em Belo Horizonte eu... eu acho que... isso é uma coisa que 

eu acho interessante... esse processo do banzo, né? E... e aí a primeira coisa que 

eu fiz quando eu cheguei em Belo Horizonte foi me matricular na capoeira porque 

aquilo me remetia de novo ao Rio assim. E... engraçado que muito tempo depois 

eu fui sacar que é o processo da capoeira mesmo, né? Que auxiliava nesse banzo 

que se sentia de uma terra que já não é mais... que é a sua, mas que você não tem 

como retornar e que você naquele ambiente, você reproduz aquela sensação de 

estar naquele lugar, né? Não sei exatamente porquê, mas já começou a ser bem 

intenso assim na minha vida, entrou eu e a minha irmã, minha irmã em seis meses 

saiu e eu comecei já a namorar o Luciano que é meu companheiro até hoje. Ele 

era um auxiliar de treino do Mestre Paulão, que era um Mestre formado pelo 

Mestre Mão Branca e quem dava aula pra maioria dos grupos, pras turmas, né? 

da academia do Mão Branca lá em Belo Horizonte. 

 

 

O Capoeira Gerais foi, segundo Lilu, sua escola inicial na capoeira, onde ela dava 

“quatrocentos golpes por dia, mil abdominais, assim ... essa foi minha escola inicial.” 

Relembra que para aprimorar os movimentos e os aspectos musicais aprendidos, ela e os 

seus amigos capoeiristas se reuniam para praticar e trocar conhecimentos:  

 

A gente era amigo, então a gente se reunia e aprendia sozinho a tocar e cantar, a 

estudar a capoeira... A gente fazia esse exercício. Então... fiz parte disso, fiz parte 

de uma academia que bombou nessa época em Belo Horizonte, então, as rodas de 

capoeira tinham assim, cem pessoas, é... a gente tinha pelo menos sessenta 

pessoas ali que treinavam muito, então, só essas sessenta pessoas inicialmente já 

eram pessoas que, é... preencheriam uma roda e preencheriam duas, três rodas, 

né? Então a gente... era muita gente! Era muita turma assim, então, a gente 

realmente se apaixonou muito por aquilo... 
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Ao entrar no grupo Capoeira Gerais no ano de 1992, Lilu começou a enfrentar 

conflitos com a sua família por dois motivos: o seu namoro com o Luciano, uma pessoa 

que segundo os seus pais, ela não podia se relacionar por ser um morador da favela e a sua 

inserção na capoeira. Entretanto, mesmo com a falta de apoio de sua família, ela resiste e 

decide continuar. Enfrenta então o paradoxo de ter nascido em uma família de classe média 

alta que sempre a ensinou a respeitar a diversidade de realidades e pessoas, mas, que não 

respeitou a sua aproximação com uma realidade diferente. Sobre esse período ela detalha 

sua relação com seus pais e inserção na capoeira: 

 

(...) Então, eles99 cortaram minha mesada, eu ia sair não tinha grana, não podia 

viajar, não tinha esse apoio. Aí nesse momento, foi o momento que eu mergulhei 

mesmo nessa coisa dos capoeiristas do Mão Branca que eram os bolsistas, esses 

meninos de projeto social e comecei a treinar com eles, a pegar ônibus com eles, 

lanchar com eles, fazer essas coisas todas... os meninos da favela da Serra assim, 

que ganharam o asfalto como se diz, né? pra mim, foi uma grande aula de 

malandragem assim, né? Eu aprendi muita coisa ali e... não essa malandragem 

assim, né? do... enganar o outro apenas. A malandragem do viver mesmo! então, 

querendo ou não, essas coisas, elas fazem parte da capoeira também! A capoeira 

vem dessa... dessa possibilidade de... driblar essas dificuldades todas, né? 

 

 

No decorrer da sua trajetória no grupo de capoeira contemporânea Capoeira Gerais, 

Lilu se tornou mãe jovem, aos 21 anos e decidiu se casar com o Luciano em 1995. Nesse 

momento, sabendo das dificuldades financeiras que ambos estavam enfrentando, pois, não 

tinham apoio de suas famílias, Mestre Mão Branca ofereceu uma proposta para os dois100 

de abrirem uma filial do grupo em Juiz de Fora, uma vez que ele estava abrindo filiais em 

outros lugares do Brasil e do mundo. Dessa maneira, Luciano começou a dar aulas de 

capoeira em uma academia, enquanto Lilu executava o papel de secretária já que não podia 

treinar como antes – o que a incomodava bastante – por causa da gravidez. Em 96, aos 22 

anos, após o nascimento de sua filha Júlia, se dividia entre acompanhar Luciano na 

academia e dar aulas de inglês: “eu comecei a dar aula de inglês pra garantir um 

pouquinho de estabilidade porque a capoeira nunca falta, mas ela muitas vezes, ela pinga, 

né? Então, você não tem aquela grana pra um sustento, então, eu comecei a dar aula de 

inglês.” Porém, em 1999 os dois romperam com o Capoeira Gerais e decidiram morar na 

cidade de Salvador. No entanto, Lilu relata que antes de partir de Juiz de Fora, se 

                                                           
99 Seus pais. 
100 De acordo com Lilu, nesse período os dois eram muito pouco graduados: ela com três anos de capoeira e o 

Luciano com sete anos. 
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encontrava em conflito com a capoeira, um dos motivos que impulsionaram o seu 

rompimento com o grupo: como ela não podia treinar porque além de cuidar da filha 

pequena tinha que trabalhar como professora de inglês para ajudar na renda de casa, se 

sentia insegura por não acompanhar Luciano em suas aulas, as quais sempre apareciam 

mulheres interessadas – possíveis “concorrentes” – em praticar. Lilu, então, assim como 

Mexicana, começou a estabelecer uma relação de competição e ciúme com as outras 

mulheres e ao mesmo tempo relata que não gostava de ser vista pelo grupo apenas como a 

mulher do professor Luciano: 

 

Então, eu não olhava pras mulheres com amizade, com o coração aberto. Era 

difícil pra mim encarar que uma mulher interessadona na capoeira está ali 

treinando todos os dias e eu aqui querendo treinar, mas eu não consigo treinar 

como eu treinava antes porque agora eu tenho um filho pra cuidar e eu tenho que 

dar aula de inglês na hora da aula... então, foi complicado e a gente acabou 

rompendo muito por causa dessa imaturidade assim, por essa incapacidade de 

gerenciar isso e aí eu vim pra Salvador. Quando a gente rompeu assim em 99 eu 

fui, busquei aonde eu poderia dar aula de inglês no Brasil e que teria uma 

capoeira legal pra eu aproveitar e escolhi Salvador e consegui mandar meus 

currículos aqui, consegui um emprego aqui como professora de inglês e vim, vim 

aprender capoeira mesmo, assim. A gente, eu queria muito nesse momento é... ser 

independente assim, sair um pouco dessa coisa de grupo, de ser a mulher do 

professor, de sempre tá nessa posição de segundo plano, né?  

 

 

Lilu começou a viver em Salvador sozinha e o Luciano só voltou de Juiz de Fora 

definitivamente em 2001:  

 

É... nesse tempo, o Luciano fica lá e cá, não sabe se vem, se vai, a gente não sabe 

se volta, se fica junto, se fica separado, mas, ele continua fazendo o trabalho de... 

capoeira dele lá em Juiz de Fora por um ano e só em 2001 ele resolve vir mesmo 

pra cá. Então eu passei essa época aí de gravidez é... aqui em Salvador e ele... 

Salvador mesmo! Não foi Lauro de Freitas e ele lá em Juiz de Fora. 

 

Os dois começaram a pensar se seria interessante reestabelecer a ligação com o 

grupo Capoeira Gerais, que segundo ela, “era uma coisa bem complicada pra gente 

carregar esse nome de Minas Gerais no meio da Bahia, sendo que a capoeira aqui ela é 

muito regionalista mesmo assim. É... capoeira para baianos, mesmo!” Sendo assim, 

decidiram sair de Salvador para morar em Lauro de Freitas por ser uma área que não faz 

parte do centro soteropolitano e por isso, teriam mais possibilidades de trabalharem com a 

capoeira sem entrar em conflito com os Mestres e capoeiristas de lá. Entretanto, na Bahia 

começaram a se distanciar do tipo de capoeira que aprenderam em Belo Horizonte cada 

vez que entravam em contato com alguns Mestres de capoeira angola e regional baianos: 
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E... aí, a partir daí a gente começa a se distanciar muito do Capoeira Gerais 

porque a gente já tá em contato com Mestres como Mestre Lua Rasta, a gente já 

tá em contanto com Mestres como Mestre Nenel e... Mestre Olavo da Bahia, então 

a capoeira da Bahia mesmo! Que não dá pra negar que ela é diferente da 

capoeira que a gente viveu no Gerais. Ela tem uma coisa peculiar mesmo, assim! 

Só que a gente tava disposto a aprender e a gente recebeu aquilo de braços 

abertos! A gente não... escolheu nem quem procurar. Quando a gente viu, a gente 

já tava convivendo com o Mestre Lua. Quando a gente viu, a gente foi parar lá em 

Mestre Nenel e a gente tava descobrindo a capoeira regional também e a gente 

conseguiu fazer essa... esse passeio por tantas capoeiras, né? 

 

Em meio ao contato com esses Mestres e essas capoeiras, Lilu se forma Professora 

em 2006, título concedido por Luciano através de um ritual conduzido pelo Mestre 

Nenel101 de capoeira regional. Sobre esse momento importante que faz parte de sua 

trajetória ela relata: 

 

Em 2006 eu me formei professora e... tive o grande presente de ser Professora de 

capoeira, de me tornar Professora de capoeira num ritual que foi conduzido por 

Mestre Nenel que eu tenho certeza que é uma coisa que ele não faz pra qualquer 

pessoa. É... não foi um ritual, o ritual de formatura da capoeira regional, mas, eu 

pude me aproximar muito do ritual de formatura da capoeira regional e... eu vivi 

um momento mágico, assim, a minha formatura é um momento mágico pra mim, 

um momento mesmo de que quase que eu só acordei depois que acabou. 

 

 

Por influência dos contatos com esses Mestres, em 2007, Lilu e Luciano se 

distanciam oficialmente do grupo Capoeira Gerais e decidem criar sua própria metodologia 

de ensino, ainda de maneira inconsciente, de acordo com Lilu. É justamente nesse 

momento que decidiram criar o grupo de capoeira Malta da Serra: 

 

(...) a gente seguiu e a gente concluiu em 2007 que poxa! Não valia a pena a gente 

continuar no Capoeira Gerais, sendo que a gente já tava sem esse contato e a 

gente também já tava se distanciando da maneira como se joga lá, da maneira 

como se... se ensina lá e aí, a gente foi caçar a nossa vida aqui mesmo e a gente 

criou o Malta da Serra, que foi uma homenagem mesmo a esses meninos, a esses 

bolsistas dessa favela que se chamava Serra em Belo Horizonte... 

 

A metodologia do Malta da Serra, de acordo com Lilu, envolve a questão do 

trabalho através da perspectiva de olhar uns para os outros, da “perspectiva do pequeno”, 

como ela denomina, a qual o objetivo é fazer uma roda onde todos possam se ver e jogar. 

Lilu coloca que o grupo também tem o objetivo de crescer e aumentar o número de alunos, 

                                                           
101 Lilu destaca que nesse momento, estava “bem mergulhada na regional e Mestre Nenel se dispôs a conduzir o 

ritual da formatura pra gente”. 
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mas, que são felizes trabalhando nessa perspectiva de aproximação do outro. Sobre a 

construção dessa perspectiva, argumenta: 

 

Bom, basicamente isso assim, em termos de trajetória de grupo é isso! E hoje em 

dia a gente tem nosso... nossa história do Malta da Serra, mas, a gente continua 

muito ligado ao... Bando Anunciador da capoeira de angola do Mestre Lua... 

Sempre que posso, eu tou presente na capoeira regional do Mestre Neneu ali, 

Filhos de Bimba Escola de Capoeira... Mestre Olavo também com sua roda lá 

Santa Mônica que é uma roda que também que tem uma outra característica, 

completamente diferente. Então, essa diversidade nos encanta muito. Então, a 

gente não fecha mesmo em capoeira de angola, capoeira regional, capoeira isso, 

capoeira aquilo porque a gente gosta desse trânsito, a gente se considera ainda 

novo e a gente ainda tá em processo do que é que a gente quer na capoeira. Aliás, 

eu acho que esse processo não acaba nunca! 

 

 

Sobre o perfil dos praticantes do Malta da serra ela relata: 

 

Ó, a gente hoje em dia, a gente tem três perfis assim... são as crianças102, a gente 

atende hoje em dia... é...  mais ou menos, nas escolas particulares, mais ou menos 

setenta e cinco crianças, na pública a gente tem uma cento e poucas e a gente tem 

uma galera no treino toda terça e quinta à noite pra adultos onde hoje em dia sete 

pessoas treinam com a gente. São pessoas que em sua maioria praticaram 

capoeira nos anos 90, pararam, hoje em dia são funcionários assim, da Ford ou 

são, sei lá, tem dentista, tem funcionário público, tem dentista, tem gente da Ford, 

tem... professora, é... enfim! E tenho as Mariás também! Que é esse público e que 

também é um público muito interessante, não é uma... minha proposta não é só 

dar aula pra mulheres, mas, eu deixo claro que é uma capoeira sob a ótica 

feminina e... que também é um público que não consegue acompanhar muito mais 

do que apenas vir fazer um treino que tá combinado, que tá estipulado. 

 

 

Como na maioria dos estudos sobre gênero na capoeira que relatam que a trajetória 

das mulheres que decidem ser capoeiristas é árdua, diferente do que ocorre com os homens 

praticantes, Lilu também coloca que seu caminho até chegar a ser Contramestra foi longo: 

 

(...) é... essa coisa da graduação na capoeira sempre foi muito difícil pra mim. 

Eu... demorei muito tempo pra entrar em uma roda de capoeira, eu passei um ano 

observando uma roda de capoeira com frio na barriga, eu treinava, treinava 

muito! E não conseguia entrar na roda, ia embora chorando por causa daquilo. 

E... então, eu demorei pra me graduar, pra ganhar o primeiro cordel na Capoeira 

Gerais. Quando eu ganhei o primeiro cordel tinha gente que já tinha chegado 

depois de mim que já tava no segundo. Então, essas coisas, elas sempre foram me 

incomodando muito, assim. Então, aí eu fui entendendo que meu caminho seria 

mais lento. E... se meu caminho seria mais lento, eu não deveria tá apegada a 

esses títulos, a essas graduações porque aquilo me faria mal. É... eu entendi isso. 

                                                           
102 Ao falar sobre as crianças, Lilu conta que o trabalho de capoeira realizado nas escolas particulares é 

valorizado pelos pais, enquanto na escola pública há um distanciamento dos familiares ou por pensarem que é só 

mais uma atividade escolar ou por virem a capoeira de forma pejorativa por influência das religiões que segundo 

Lilu “questionam a capoeira.” 
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E... por causa disso eu acho que eu tracei um caminho um pouco individual, 

assim.  

 

 

O título de Contramestra foi concedido pelo seu marido Mestre de capoeira, 

Luciano. E embora muitos capoeiristas pensem que o caminho de Lilu foi mais fácil por 

ser mulher de Mestre, ela salienta: 

 

E... então, a minha trajetória assim, de me estabelecer Contramestre ela foi 

sempre de muita luta assim, de: me tiravam da roda, eu comprava de novo, é... 

tentar pegar o berimbau, pegavam o berimbau da minha mão, eu pegava de novo 

porque eu sabia que eu tava treinando, eu sabia que eu sabia tocar aquilo. É... 

enfim. Sempre de tentar marcar essa posição da mulher, mas, é engraçado que eu 

queria marcar essa posição da mulher sem olhar para as mulheres, né? Sem 

observar minhas companheiras ao redor e até um pouco preconceituosa com elas 

mesmo... 

 

Argumenta que como as amigas que tinham começado na capoeira com ela foram 

desistindo no meio do caminho, ela traçou a sua trajetória individualmente sem se 

relacionar com as pessoas do seu entorno, sobretudo com as outras mulheres: 

 

(...)e essa coisa da graduação, eu fui traçando um caminho meio individual 

mesmo de observação, de ir lá fazer o que eu tenho que fazer e não, não... ficar... 

enfim, é... sei lá, buscando muito as pessoas para a minha convivência, não. 

Convivia na hora da roda, mas, sempre fui muito... muito reservada, assim, na 

maneira como eu conduzia meu caminho, assim. Então, isso me fez realmente 

mais lenta, né? 

 

Um dos motivos que para Lilu também pode justificar seu caminho lento na 

capoeira, diz respeito ao fato de ser branca e assim como Mexicana, se sentir deslocada e 

não digna de merecimento de participar da tradição da capoeira:  

 

É... acho que isso também tem a ver muito com essa outra coisa que te falei que 

eu questionava: “Mas, eu, branca, será que eu mereço ser capoeirista?” ao 

mesmo tempo, que era uma coisa de... natural mesmo minha de ser mais lenta, de 

querer conquistar os espaços da capoeira, de uma maneira mais devagar, também 

tinha essa insegurança: “será que eu mereço mesmo isso? Será que eu tinha que 

tá aqui? Poxa, mas, e os negros? E a negra? Eu sou branca e tou no lugar de uma 

negra!” essas coisas me permearam a cabeça alguns momentos, algumas vezes, 

assim. 

 

Lilu teve a mesma preocupação que Mexicana no que se refere a questão da 

participação das mulheres negras na capoeira. Esse deslocamento e incômodo se referem 

ao sentimento que a duas sentem de apropriação cultural que, segundo Pinheiro (2015, 
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p.1), é um termo que tem origem na antropologia, o qual “procura definir o ato de se 

utilizar ou adotar hábitos, objetos ou comportamentos específicos de uma cultura, por 

pessoas e/ou grupos culturais diferentes.” De acordo com Hall (2002) esse deslocamento 

ou descentramento dessa identidade provoca uma crise, uma vez que o sujeito ao entrar em 

contato com uma cultura diferente sai do seu lugar no mundo social e cultural, assim como 

se questiona a respeito de si mesmo, no entanto, “a identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia”. (HALL, 2002, p. 13) 

No caso dos dois sujeitos dessa pesquisa, suas características fenotípicas, sociais e 

de origem histórica em muitos momentos, de acordo com as capoeristas, deslegitimam suas 

habilidades e competências na capoeira. Senti na própria pele, pele negra por sinal, que na 

FICA são poucas as mulheres negras que treinam, eu, dentre elas, quando tive que me 

ausentar devido à problemas de saúde que me impediram de treinar103, recebi uma 

mensagem comovente de um dos Contramestres, o qual me disse que sempre serei bem-

vinda e que eu não deveria esquecer sobre a necessidade de homens e mulheres negras 

continuarem representando a capoeira. Isso me tocou bastante e me fez entender o porquê 

do sentimento de usurpação de uma cultura que possuem essas duas mulheres, dado que 

essa participação negra vem sendo muito discutida e até mesmo reivindicada na capoeira. 

Porém, constatei que sua aproximação com a prática ultrapassa a questão da origem 

ancestral, ela está relacionada à uma questão espiritual e energética.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Permaneci no grupo até julho de 2017. 
104 Essa questão foi aprofundada no capítulo 4. 
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3.2.1 Jogo de mulheres: Mariás, uma experiência de um grupo de capoeira sob a ótica 

feminina 

 

 

Figura 3: Lilu e as Mariás. 

Fonte: Arquivo do Projeto de pesquisa Experiências e representações de mulheres capoeiristas. 

 

 

As Mariás surgiu primitivamente de uma ideia comercial proposta pela mãe de uma 

das alunas de uma das escolas que a Lilu trabalha como professora. Essa mãe estava saindo 

de uma grande empresa e queria investir em uma outra atividade:  

 

(...) ela tava saindo de uma grande empresa, ela queria fazer outra coisa na vida 

e ela queria ser ... ela usou até esse termo: uma “angel”! E aí, caí nessa! Achei 

que isso seria possível, né? Mesmo sabendo que era uma figura de pensamento 

empresarial e aí a gente criou o Vivá que era um projeto... o que eu queria com o 

Vivá era unir capoeira e circo, assim. 

  

Lilu conta que em um dado momento essa mãe e apoiadora começou a ficar 

preocupada com o andamento do projeto e então, começou a pensar em cursos diferenciados 

de capoeira. Dessa maneira, Lilu refletiu sobre a possibilidade de trabalhar com mulheres: 

 

Então, eu achei que a gente tinha que fazer a coisa da Capoeira Mariá, me veio 

isso na cabeça primeiro por ser uma... o título me apareceu primeiro antes de 

tudo: Capoeira Mariá! E... acho que a gente trata de muitas Marias mesmo, 

muitas mulheres que foram desindentificadas, né? De si mesmo e colocadas o 

nome de Maria e isso é uma coisa ancestral e ... são muitas Marias que, enfim são 

... que existem na... tem possibilidade de existência na capoeira: Maria Doze 
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Homens, Maria Felipa e ... a rima Mariá sempre me interessou, assim. Então, a 

partir... aí eu falei: vou criar o Capoeira Mariá e eu tinha que dizer pra ela, eu 

tinha que argumentar isso. 

 

 

Ao pensar na metodologia que utilizaria para desenvolver o grupo que foi criado 

em 2013, Lilu relata que naquele momento ainda não refletia sobre a questão de gênero na 

capoeira. O perfil das mulheres participantes do grupo é composto por mães dos filhos que 

estudam nas duas escolas que ela trabalha (Acalento e Vila Criar). De acordo com ela, são 

mães que gostam de fazer atividades culturais com seus filhos.  

 

Mulheres que há pouco tempo atrás estavam super donas de si, se tornaram mães 

e tão redescobrindo como é isso e agora, passaram-se três, quatro anos que a 

criança nasceu, faço o quê comigo, né? Rola bem... rola bem essa fase, né? 

Então, e o prazer dessas mulheres, cara, de botar a mão no chão e subir numa 

parede assim, pra fazer uma bananeira... 

 

 

Além das mães dos alunos, professoras e até a diretora de uma das escolas também 

participam do grupo. Mulheres entre 30 e 65 anos que nunca tiveram contato com alguns 

movimentos corporais que fazem parte do repertório da capoeira, como colocar a cabeça 

no chão por exemplo ou manter as pernas abertas para executar o balanço da ginga: 

 

Eu tenho mulheres que treinam ali que... que não abrem a perna direito, saca? 

Essa coisa do... de você ficar sentadinha de perna cruzada, “fecha a perna 

menina”, né? Então, quando você pede uma amplitude maior, um balanço que 

seja! Não tô nem falando da ginga, eu acho que a ginga porque eu acho que a 

ginga tem que ser como um passo mesmo, não tem que tá muito comprido, mas, cê 

pede um balanço aqui, cê sente uma coisa assim, sabe? Porque é isso aqui o 

pélvico, cara! (Lilu se levanta e demonstra como essas mulheres se movimentam) 

 

 

Mulheres que têm uma vida corrida e que tentam conciliar o desejo de fazer parte 

de um grupo de capoeira com o trabalho e maternidade e que estão redescobrindo os seus 

próprios corpos depois de vários anos de censura. Lilu relata que foi através da observação 

dos corpos de suas alunas que ela começou a se questionar sobre o lugar que a mulher 

ocupa na capoeira e a pensar em uma metodologia que se distanciasse um pouco da 

tradicional utilizada na maioria dos grupos que trabalham inicialmente com a repetição de 

movimentos básicos e com os aspectos musicais, geralmente separadamente. Ela optou por 

iniciar seu trabalho levando em conta os aspectos corporais, assim como a discussão sobre 

a mulher neste universo: 
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(...) eu comecei a entender que tinha um trabalho de corpo enorme pra ser feito, 

antes de eu pensar em ter um grupo de capoeira que fosse jogar capoeira, né? É 

um trabalho meio que terapêutico mesmo, assim ... e de falar pra elas também um 

pouquinho sobre essas mulheres que existiram antes. Cê pergunta pra uma mulher 

dessas: Cê sabe quem foi Dandara, cê sabe quem foi Teresa de Benguela? Você 

sabe quem foi Luísa Mahin? A gente não sabe... então, é capoeira pra mim 

também, que essa micro história, essa memória dessa micro história dessas 

mulheres que foram né... afogadas mesmo pela história, silenciadas pela escola... 

é ... pela história, apareçam também como inspiração na verdade, né? Porque 

você sente essa... essa mudança quando elas descobrem uma história dessa, dá 

uma coisa, você vê no corpo! Elas escutam essas histórias com ... porque todo 

mundo tem uma molequeira dentro de si, né? Todo mundo tem um pouquinho de... 

tem essa coisa do feminino, mas tem essa coisa de você desejar também, tá ali em 

uma frente de batalha, tá ali num momento... 

 

 

Lilu comenta sobre a relação identificação/conflito entre a essência feminina e o 

desejo de resistir a esse estereótipo construído socialmente. Essa feminilidade foi 

construída utilizando como imagem um ser de corpo frágil, submisso, dócil, passivo, cuja a 

única função era atrair os homens. Esse estereótipo foi durante muitos anos divulgado 

pelas áreas médicas, jurídicas, psiquiátricas e seus resquícios permanecem até hoje na 

sociedade internalizados nos pensamentos de homens e mulheres. (LESSA, 2005) 

A respeito da dualidade entre força e fragilidade, Boaventura e Vaz (2013) 

analisando as representações de gênero na ginástica rítmica, destacam que há uma 

insistência em relacionar a feminilidade à beleza e, a força à masculinidade, sendo que 

nesta modalidade, assim como na capoeira que embora seja uma prática considerada 

cultural com sua parte musical, se insere no campo da luta, tanto as mulheres como os 

homens praticantes devem aliar características consideradas femininas como a leveza e o 

equilíbrio  às habilidades consideradas masculinas como força e resistência a fim de 

aperfeiçoarem a sua performance.  

Com o intuito de quebrar esse estereótipo de fragilidade feminina através da prática 

da capoeira, Lilu, assim como Mexicana, argumenta que deve ser também levado em conta 

– além da aprendizagem da capoeira – a reconstrução e conhecimento das histórias dessas 

mulheres fortes citadas em sua fala acima, a fim de que as mesmas tenham conhecimento 

da sua existência. Analisando a bibliografia sobre a participação feminina na capoeira, 

pude constatar que para as mulheres praticantes, ter conhecimento da história de outras 

mulheres capoeiristas é crucial, a exemplo de Simões (2002, p. 104) que salienta que 

durante o seu percurso como capoeirista teve “a oportunidade de ouvir algumas histórias 

de capuêra em que a mulher era figura principal.” O que a ajudou a não desistir da prática, 

o que denota a importância para as mulheres capoeiras de ver e ouvir relatos de outras 
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mulheres que podem servir de referências. Firmino (2011, p. 32) também relata que o fato 

de saber que havia outras mulheres capoeiristas como ela, até mesmo ocupando posições 

de poder foi muito importante na sua trajetória: 

 

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-mestra. Foi a primeira vez que 

tive contato com mulheres de altas graduações na capoeira, sem dúvida, uma 

experiência marcante. 

 

Na entrevista com Mexicana, ela igualmente cita o momento em que viu uma 

mulher boa jogadora e o quanto isso a marcou:  

 

Eu fiquei muuuuito marcada quando eu fui na Cidade Baixa, no bairro da 

Massaranduba, junto com Marcelo Tripa... acho que nem era Treinel o Marcelo! 

Marcelo me levou assim na primeira semana que cheguei em Salvador, me levou 

pra o evento, ou sea nem era moradora da Bahia, ainda morava no Rio de 

Janeiro. Só sei quem estava jogando, jogou como 4, 5 vezes foi Verônica! 

Verônica com várias pessoas que eu já vi, um deles até faleceu e várias pessoas 

iam ver. Ué! que impressionante porque ela tinha um aú muito bonito... Ela tinha 

esses movimentos... ela jogou 4, 5 vezes! E no Rio de Janeiro eu nunca vi uma 

mulher jogando tanto... é... com várias pessoas, nem graduada... então, pra mim, 

foi marcante ver ela. 

 

Ser mulher e capoeirista para Lilu significa guerrear e participar de uma frente de 

batalha. Através do trabalho corporal tomando como ponto de partida as histórias de 

mulheres capoeiristas, Lilu percebeu a mudança nos corpos de suas alunas. Mas, essa 

mudança não se limita à Pequena Roda, ela ultrapassa e influencia o cotidiano dessas 

mulheres. Dessa forma, de acordo com Adelman (2003) se inserir em uma prática corporal, 

pode ser considerado como um sinônimo de resistência, visto que é uma forma da mulher 

não se limitar ou não limitar o seu corpo às normas de feminilidade, exigidas pela 

sociedade patriarcal. A resistência pode ser considerada uma característica inerente às 

mulheres que se inserem em áreas profissionais, práticas corporais e esportes considerados 

masculinos, ou nas quais há uma monopolização histórica da participação dos homens. E, 

conforme Moura et al (2010, p. 19) “nestes esportes, mesmo encontrando representações 

negativas sobre a participação de mulheres, estas representações não são determinantes 

para o abandono da prática.” De acordo com Adelman (2003, p. 462), em seu estudo 

intitulado Mulheres atletas: re-significações da corporalidade feminina sobre as mulheres 

esportistas amazonenses e jogadoras de vôlei, “o esporte pode tornar-se um terreno de 
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resistência, quer dizer, de re-significações (sic) do feminino que colocam as mulheres na 

posição de sujeito – onde elas mesmas definem outras formas de ‘ser mulher’.”  

Dessa maneira, no tópico a seguir, estabeleci através da revisão bibliográfica de 

alguns estudos produzidos sobre gênero na capoeira105, dos relatos sobre minha experiência 

na aprendizagem da prática na Fundação Internacional de Capoeira Angola de Salvador106 

e dos depoimentos das duas mulheres protagonistas desta pesquisa, uma discussão a 

respeito das dificuldades que são comuns às mulheres que se inserem nesse universo. 

 

3.3 DESAFIOS NA PEQUENA RODA  

 

Capoeira tem essa coisa moleca mesmo, essa coisa de quando você faz capoeira, 

você precisa tá disposto a sentir que em momentos você também vai ser 

ridicularizado e você vai ridicularizar também. Mas, no melhor sentido que isso 

acontece, né? Como... sei lá! Como uma pantomima de palhaços, assim. Tem um 

jogo legal ali! Uma coisa que é divertida naquilo ali. E eu acho mesmo que essa 

coisa negra, essa brincadeira negra é sempre muito faceira e muito forte, então, 

se ri né?! Se ri quando se cai. Não se... não se fica chateado, nem se sai 

chorando: “mãe, eu caí (imita alguém chorando)”, tem uma coisa mesmo de caiu, 

levantou! E vai... e você passa aquilo ali pra frente de uma forma divertida. 

(Trecho da entrevista de Lilu) 

 

Simões (2002) pensa sobre a complexidade da capoeira referindo-a como um jogo 

brutal, mas não sob a perspectiva da violência, porém como algo bruto – no sentido literal 

da palavra – que foi encontrado na natureza, com movimentos que simulam imitações de 

bichos e sua ludicidade. Ao falar sobre a inserção das mulheres nos jogos considerados de 

competição e luta, destaca um trecho de Beauvoir (1967), no qual aborda a questão da 

diferença entre os meninos e as meninas no início da adolescência, visto que os meninos 

iniciam um verdadeiro aprendizado da violência, desenvolvendo assim, a sua 

agressividade, enquanto as meninas renunciam aos jogos considerados brutais. Deste 

modo, a agressividade seria uma característica aprendida pelos homens o que facilitaria seu 

interesse pelos esportes e práticas de luta como a capoeira, enquanto as meninas 

procurariam práticas mais suaves e lúdicas.  

Partindo do conceito de Huizinga (2003), o que define um jogo é a delimitação de 

seu espaço – no caso da capoeira, a roda – segundo regras que devem ser respeitadas pelo 

                                                           
105Artigos, dissertações, teses, capítulos de livros que encontrei no decorrer da revisão de literatura para a 

fundamentação teórica do meu trabalho. 
106 Optei por fazer relatos das minhas observações na FICA neste tópico, porque ao contrário das Mariás, no qual 

também realizei no momento da inserção no campo a observação participante, grupo constituído somente por 

mulheres, a turma é mista com praticantes masculinos em sua composição.  
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grupo – os fundamentos transmitidos pelo Mestre. Logo, o jogo é definido como uma 

prática que tem fim em si mesma e que acompanha um sentimento de tensão e alegria. 

Quem joga sabe que o jogo se difere da vida cotidiana, porém, na capoeira, se prega  que o 

que é aprendido dentro da roda, tanto com os outros jogadores, quanto com os Mestres, se 

constitui em valores que podem ser aplicados na vida real, tais como: confiança, 

capacidade de resolver situações-problema, autonomia, valorização da autoestima, respeito 

à diversidade e, sobretudo, a igualdade, uma vez que no momento da roda (e em outras 

atividades promovidas pelos Mestres fora da mesma) os jogadores podem ser ricos ou 

pobres, negros ou brancos, grandes ou pequenos, homens ou mulheres. O que importa 

neste momento é a forma de jogar de cada um. Lilu também coloca que o jogo da capoeira 

tem uma filosofia “controversa, complicada, é... que não tem dicotomia, que não tem 

separação entre o sim e o não, entre o branco e o preto, né? Entre o abaixar e o levantar, 

entre o entrar e o sair...” (Trecho da entrevista de Lilu). 

Os Mestres e os capoeiristas em muitos momentos repetem a frase célebre do 

Mestre pastinha: “capoeira é pra homem, menino e mulher”. Porém, essa frase e os valores 

atribuídos ao universo da capoeira, em muitos casos não são colocados em prática. 

Albuquerque (2015) ao falar de mulheres capoeiristas participantes de um projeto no 

estado do Ceará, destaca a fala de uma delas sobre a questão da igualdade colocada como 

um valor a ser respeitado nesse universo. Em sua narrativa, “ela apresenta que embora a 

capoeira aparentemente seja um esporte onde há uma certa igualdade de gênero, pelo fato 

de homens lutarem com mulheres, essa igualdade não é plena, por que muitos homens 

duvidam da capacidade da mulher de lutar.” (p. 6) 

Na roda, assim como na vida, os indivíduos levam rasteira, caem em armadilhas, 

estão suscetíveis a se machucar. Nessa perspectiva, é possível afirmar que na roda se 

refletem alguns valores e relações existentes no “mundo de fora”. Numa mesma roda de 

capoeira podem acontecer momentos que transitam entre a brincadeira e a violência. Quem 

está jogando definirá o momento: se são companheiros do mesmo grupo, se são de grupos 

rivais (DIAS, 2007) ou como foi citado nos estudos sobre a mulher na capoeira, em muitos 

jogos que são marcados pela violência quem está jogando é um homem e uma mulher já 

que em muitos casos o homem demonstra a sua “superioridade”. Apesar de o jogo da 

capoeira ser associado à ludicidade, “os capoeiristas usam os movimentos como forma de 

dominação, de exibição física ou de atletismo, transformando o jogo numa competição, 

enfatizando, assim, o aspecto de luta da capoeira.” (BARBOSA, 2005, p. 14) 
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Sobre o aspecto lúdico da capoeira, Lilu coloca que há que existir um limite nessa 

brincadeira, pois, segundo ela, “a gente pode passar pra violência também.” Dessa 

maneira, de acordo com Araújo (2016), a roda se constitui em um espaço onde são 

realizadas trocas intensas, valores são negociados, estratégias construídas e desconstruídas. 

É um lugar onde se estabelecem comunicações através das quais são atribuídos sentido e 

significado.  

No universo capoeirístico, assim como em outras práticas corporais historicamente 

masculinas existe um discurso que se apresenta cotidianamente nos gestos e nas relações – 

embora nas falas afirmem que todos são iguais – de diferenciação entre as corporalidades. 

Entretanto, o lugar que o corpo da mulher ocupa nesse campo ainda é subalterno e isso não 

se refere somente ao fato de que poucas conseguiram chegar nas posições hierárquicas, 

mas, ao fato de como essa mulher com tudo que absorveu do repertório sociocultural 

daquilo que é considerado feminino, ao iniciar na prática, se coloca e é colocada nesse 

lugar: 

 

Eu acho que... a mulher pede um esclarecimento um pouco maior sobre os 

movimentos da capoeira, sobre tudo, mas, focando agora na coisa do movimento 

só, que é diferente assim e que eu acho... eu fui entendendo que isso era por um... 

talvez um medo... medo não, que é forte eu acho... um receio de ser ridicularizada. 

É... a mulher quando ela vai jogar a primeira vez, ela tem uma coisa de olhar pro 

lado, de ficar: an, an (Lilu ri sem jeito como se tivesse com vergonha) meio assim, 

tipo: ai eu tou meio... eu não sei o que eu faço... é um pouco... é mais provável que 

uma mulher coloque uma mão na cabeça e fale: eu não sei o que fazer! Do que se 

um menino também que é iniciante começar, ele vai encarar aquilo ali porque 

talvez, o futebol, ou brincadeiras que ele teve na infância já deram pra ele essa 

disposição que a capoeira dá, né? (Trecho da entrevista de Lilu) 

 

 

 

Essa fala de Lilu remete aos estudos de gênero – alguns deles citados nesse trabalho 

– que argumentam que os homens são criados para serem livres. Essa liberdade é 

construída também através das brincadeiras de infância que envolvem movimentos 

corporais como o futebol, exemplificado pela Lilu, enquanto as mulheres são criadas para 

serem impecáveis e comportadas. “Sin embargo, los objetivos principales del aprendizaje 

corporal de las mujeres son la reproducción y la seducción.” (ESTEBAN, 2013, p. 77) Já 

os homens adquirem o repertório que lhes permite uma maior liberdade corporal, enquanto 

as mulheres são censuradas no que diz respeito à exposição dos seus corpos. Esse 

repertório se reflete na Pequena Roda, quando na prática é instaurada uma diferenciação 

baseada no gênero que dita que na capoeira “as mulheres, no máximo, podem jogar, 
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possivelmente não lutar, já que para isso não é necessário força, mas sim malícia.107 

(FIRMINO, 2011, p. 41) 

Apesar de a capoeira se constituir em uma prática corporal que não só envolve luta, 

mas, engloba a música e dança108 – o que atrai muitas mulheres pelos seus elementos 

considerados lúdicos – ainda é uma prática onde os homens, em sua maioria, assumem as 

posições de poder que compreendem a sua hierarquia. Sendo assim, ser mulher e se inserir 

em um campo que possui uma tradição falocêntrica como a capoeira, consiste em enfrentar 

desafios e romper barreiras para ser reconhecida enquanto membro. Um desses desafios se 

refere ao modo de jogar. Em relação à isso, Guizardi (2011) fala sobre o protótipo do corpo 

masculino como modelo a ser seguido pelas mulheres capoeiristas, visto que os 

movimentos corporais reconhecidos como bem feitos são aqueles executados pelos 

membros masculinos. De acordo com a autora, existe uma crença que naturaliza a ideia de 

que o homem possui uma força e um corpo apropriados naturalmente para o 

desenvolvimento das habilidades exigidas no aperfeiçoamento desta prática corporal. A 

mulher então, pode até se esforçar para conseguir reproduzir os movimentos ditos 

naturalmente masculinos, porém, aquelas que conseguirem realiza-los com sucesso sempre 

serão comparadas aos homens.  

Araújo (2016)109, salienta que a capoeira continua se constituindo como um 

universo em que as representações masculinizadas são tomadas como referências. Ou seja, 

a figura do capoeirista ainda está relacionada ao homem capoeirista malandro, já que 

durante muito tempo as mulheres estavam à margem desse universo e mesmo com a 

suposta existência de capoeiristas, essas não eram vistas como mulheres, pois, eram 

comparadas com esses homens e consequentemente masculinizadas. Como em todas as 

práticas corporais consideradas historicamente masculinas, o corpo do homem é colocado 

como um “espelho” a ser seguido. Silva, Moura e Moura (2015) em seu estudo sobre as 

mulheres capoeiristas piauienses identificaram que uma quantidade significativa de sites, 

blogs e outras mídias que falam sobre a capoeira regional não mencionam a presença da 

mulher no processo histórico de construção, ou invenção dessa modalidade criada pelo 

Mestre Bimba. Os autores, então, se perguntam: “Quem foram as mulheres que se 

                                                           
107 Malícia, uma palavra que compõe o vocabulário capoeirístico, aqui pode ser compreendida simploriamente 

como esperteza, malandragem. Sobre a malícia ler Zonzon (2014): Algumas versões da malícia. 
108 De acordo com Mathias e Rubio (2009), a dança se constitui em uma prática corporal historicamente 

feminina, dado que era a única atividade permitida às mulheres no século XIX, “sobretudo as danças litúrgicas, 

que conferiam a bailarina um caráter quase sagrado” (p. 198) 
109 Conhecida como Mestra Janja do grupo Nzinga de capoeira angola com sedes em São Paulo e em Salvador. 
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destacaram em sua academia? Existe alguma discípula formada pelo Mestre Bimba? 

Nenhuma Mulher teve papel preponderante, merecendo relevo em sua jornada?” (P. 9). Ou 

seja, muitas mulheres capoeiristas regionais não conhecem a história das mulheres que 

estavam presentes antes delas.  

Durante as aulas de capoeira angola que participei, os nomes de capoeiristas citados 

como referência e modelo sempre foram masculinos e, os dois sujeitos da minha pesquisa 

também tiveram como referências lideranças masculinas. Mexicana e Lilu, ao falarem da 

sua trajetória na capoeira, contam que durante o seu percurso, tanto no início como nos 

dias atuais, entraram em contato com muitas figuras da capoeiragem – figuras essas, 

masculinas: 

 

E bom, meu andar dentro da capoeira não foi com um ou outro grupo, com um 

Mestre... não! Eu realmente tenho o Rogerinho como o meu primeiro Mestre que 

ele que me ensinou as primeiras... a base é ele! Mas, depois quando eu cheguei à 

FICA Bahia com o Mestre Valmir, foi outros tipos de ensinamentos, que eu... até 

agora eu priorizo como meus Mestres eles dois. (Trecho da entrevista de 

Mexicana) 

 

Eu não conseguia me estabelecer com amigas, com mulheres, então, os homens eu 

ainda ia, mas, o Luciano ficou sendo meu grande companheiro de capoeira 

mesmo. Tem um outro cara que influenciou muito a minha capoeira que é o Guto 

que é um cara lá de Belo Horizonte também e que é da mesma época do Luciano 

e... o Guto era um menino de classe média que tava um pouco mais na minha 

frente, mas, ele me ensinou muito sobre fundamentos e tal e... enfim. Esses... essas 

minhas referências ficaram sendo muito restritas assim, né? Tem o Mestre Paulão 

que me ensinou, Luciano e o Guto aonde são jovens contemporâneos meus que me 

levam pra frente, Mestre Nenel ali, Mestre Lua e sua família ali, então, essas 

referências, elas me alimentaram... (Trecho da entrevista de Lilu) 

 

 

Conforme Araújo (2016), ainda existe uma baixa expectativa no que diz respeito à 

aprendizagem da capoeira pelas mulheres demonstrando a existência de uma crença ao 

estereótipo do sexo frágil, assim como uma delimitação aos espaços sociais nos quais as 

mesmas podem interagir e frequentar. No caso da capoeira, “existe uma dominante 

masculinidade, cujo padrão hegemônico estabelece condutas valorativas de práticas 

concretas e imaginárias de uma virilidade heroica, compulsória, independente de se pensa-

la enquadrada ou não na dinâmica da ordem social e política da grande roda”. (ARAÚJO, 

2016, p. 373) 

Bruhns (2000) em seu livro Futebol, carnaval e capoeira: entre as gingas do corpo 

brasileiro analisa alguns depoimentos de mulheres capoeiristas e constata que a capoeira 

ainda faz parte de um mundo masculino, no qual a presença feminina é “permitida”, 
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entretanto, as mulheres devem se esforçar para se aproximarem das características 

masculinas, a fim de poderem ser aceitas pelos membros de seus grupos. Um outro fato é 

que as mulheres reivindicam não só um espaço na capoeira – já que existem muitas 

mulheres capoeiristas nos grupos na atualidade –, elas desejam uma capoeira diferente da 

que foi criada pelos homens e um espaço em que elas se sintam reconhecidas com as suas 

formas femininas de ser, jogar e se relacionar neste universo. 

Filho e Muricy (2016), argumentam que as formas existentes de opressão e 

subalternidade da mulher na sociedade foram justificadas pelo determinismo biológico, o 

qual a posiciona enquanto um ser frágil, emotivo, preparado para a maternidade, 

dependente das orientações e decisões masculinas e, por possuir essa “natureza”, a mesma 

durante muito tempo foi aprisionada à vida doméstica e excluída da vida pública. Nessa 

perspectiva, Colling (2004, p. 13) argumenta que essa naturalização tem suas bases na 

historiografia construída pelos homens que, “responsáveis pelas construções conceituais 

hierarquizaram a história, com os dois sexos assumindo valores diferentes; o masculino 

aparecendo sempre como superior ao feminino.” Esta história do homem apresentada como 

universal hierarquizou a diferença entre os indivíduos masculinos e femininos, ocultando 

assim, o privilégio do modelo masculino através de uma suposta neutralidade entre os 

gêneros. Sobre a diferença entre os corpos, a autora coloca que como o corpo consiste no 

primeiro lugar da inscrição, a sociedade sempre enxergou e fez uma leitura da mulher a 

partir de suas manifestações corporais (menstruação, gravidez, etc.), limitando-a ao seu ato 

de reproduzir e à sua afetividade.  

Nessa perspectiva, muitas mulheres capoeiristas, sobretudo aquelas que exercem a 

maternidade, enfrentam desafios em sua vida pessoal, sejam eles da parte de familiares que 

não respeitam o seu desejo de praticar a capoeira, seja pela dificuldade de conciliar os 

horários dos treinos com sua jornada dupla de trabalho em casa e na rua. Ao serem 

perguntadas sobre como conciliam a maternidade, com a capoeira, os sujeitos da pesquisa 

responderam: 

 

Bom, a maternidade pra mim não foi pensada no sentido que... eu não queria ter 

filho, nunca pensei em ser mãe pela minha vida... Mas, até o quinto mês com o 

resultado de exame soube meeeesmo que eu tava grávida. Sabendo que tava, mas 

não aceitando. E ... foi até o quinto mês que eu soube, demorei mais uma três 

semanas sem falar com o grupo, já quase no sexto mês... todo mundo estava: 

“será que está? Será que está gorda? Será que está?” Bem... e bom! Aí foi uma 

bomba positiva pra muitas pessoas: “como no sexto mês você informa?” porque 

eu tomei queda, tomei rasteira, eu... treinava do mesmo jeito e eu treinei até o 

noveno mês... pra mim nunca, nunca foi um impedimento minha filha ou a 
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gravidez pra deixar ou estar na capoeira. Até agora eu tenho que levar? Eu levo! 

ela tem que chorar? Chora! Eu tenho que deixar movimentos pra estar com ela? 

Deixo! Mas, a gente sempre está presente na capoeira, minha filha e eu. Não tem 

como não estar presente e ... é a paciência! É um jogo de paciência entre, eu, a 

capoeira, o espaço, os colegas, mas... é assim que minha filha desde os... 40 dias 

ela estava na FICA, com 40 dias de nascida já estava na FICA... e aí, quase todos 

os treinos ela está presente, quase! Os eventos de capoeira eu não deixo e ir, ela 

está presente! E assim me mantendré! (Trecho da entrevista de Mexicana) 

 

Não sei, Dani como foi que eu consegui fazer isso. O fato é que eu fiz. Eu fui mãe 

muito jovem, então eu fui mãe achando que a minha filha poderia estar ali comigo 

topando tudo. E... então ela dormia do lado do atabaque no carrinho, é... puf, sei 

lá! Com trinta dias a Ju já... um mês a Ju... eu tinha feito uma cesariana, eu 

lembro de eu empurrando um carrinho e subindo uma ladeira pra poder chegar 

na roda, assim. Então, eu acho que eu atropelei muito as coisas também, sabe? de 

maternidade por causa da capoeira porque... do mesmo jeito que muita gente 

desiste de ser é... capoeirista porque se torna mãe, a gente também tem que tomar 

muito cuidado pra você não ser capoeirista demais e pouco mãe se você tem uma 

paixão muito grande pela capoeira. Quando eu entendi isso que eu não precisava 

taaaaaanto sair disparada com essas meninas comigo, a minha segunda filha ela 

tinha, sei lá, uns 6, 7 anos. Eu comecei a entender que “pô, ela tá com dor de 

ouvido? Fica em casa. Né? Não precisa pingar uma gotinha e sair com ela pelo 

vento por aí.” É... enfim. Muitas coisas eu percebo que eu poderia ter guardado a 

infância delas, o cantinho delas, o sossego delas, tanto que não funcionou muito 

bem, né? Que elas gostam da capoeira, mas, elas gostam da capoeira lá, elas cá! 

Né? Porque... foi overdose mesmo. (Trecho da entrevista de Lilu) 

 

Em nenhum momento Mexicana e Lilu atribuem a também responsabilidade de 

cuidar dos seus filhos aos seus companheiros. Elas reproduzem o que a sociedade impõe 

como uma atividade destinada exclusivamente às mulheres. Conforme Jaeger et Al (2010, 

p. 253), existem aspectos que limitam a participação das mulheres no campo dos esportes e 

práticas corporais, sobretudo no que se refere à questão da ocupação de cargos de liderança 

de organizações esportivas: “a ausência de um estreito vínculo com o esporte, falta de 

prestígio profissional fora do esporte, família que não apoia o seu envolvimento com o 

esporte e, ainda, companheiro e filhos/as não envolvidos com o campo esportivo.” Dessa 

forma, é possível perceber que ainda vivemos em uma sociedade cujo a responsabilidade 

da mulher é administrar a família o que a impede e/ou dificulta o seu trânsito no campo 

esportivo e das práticas corporais. Enquanto isso, os homens sejam eles capoeiristas110 ou 

não, não desistem nem abdicam de suas paixões, atividades ou objetivos a fim de também 

se responsabilizarem pelas atividades familiares. 

Um outro desafio enfrentado pelas mulheres capoeiristas é exemplificado no artigo 

intitulado Homens e homens na capoeira Angola, no qual, Brito (2008), ao analisar a 

                                                           
110 No caso específico desta pesquisa. 
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construção de um estilo de masculinidade por homens angoleiros111 em oposição aos 

homens da capoeira regional e às mulheres angoleiras de um grupo de Londrina, relata que 

as participantes deste grupo não podem tocar o berimbau gunga porque, segundo os 

membros, somente alguns homens podem tocá-lo. Conforme o autor, de acordo com estes 

praticantes,  

 

O berimbau gunga é a lei, quem o toca organiza todo o ritual: o ritmo da música, o 

tempo que durará os jogos, quando um jogo deve ser interrompido, etc. Só alguém 

com bastante autocontrole, ou seja, um angoleiro com experiência, pode tocá-lo. 

Nesse sentido, para os angoleiros, os homens estariam na esfera do autocontrole e 

as mulheres na esfera do descontrole. (BRITO, 2008, p. 5) 

  

Assumindo o papel de aprendiz de capoeira, na tentativa de compreender os 

códigos e símbolos deste universo (especificamente falando da capoeira angola), participei 

de uma aula de movimentos na FICA em que um dos Contramestres comentou para todos 

os aluno(as) presentes que “para tocar o gunga, o berimbau mais importante, o mais 

sagrado, o que só pode ser tocado por um capoeirista mais experiente, é necessário 

merecê-lo.” O que me fez refletir mais uma vez sobre o tempo e dedicação no que se refere 

ao desejo de construir uma trajetória dentro da capoeira porque não basta somente 

frequentar as aulas e as rodas, é crucial participar das atividades externas do grupo 

(reuniões, encontros mais descontraídos, visita à outros grupos, etc.), das rodas de outros 

grupos, enfim, mostrar merecimento e ser reconhecido como um indivíduo apto para 

chegar na roda e obter a permissão para tocar o gunga. Dessa maneira, compreendi que 

tocar esse instrumento simboliza que um determinado(a) capoeirista conquistou a 

confiança dos seus pares. É possível afirmar então, que tocar este tipo de berimbau no 

decorrer de uma roda significa ser reconhecido(a) e respeitado(a) pelo grupo e concluir que 

este instrumento, sobretudo o gunga é um símbolo de poder. Porém, em muitos grupos o 

seu toque é renegado às mulheres, mesmo àquelas que são participantes mais velhas, 

denotando assim, uma resistência dos homens em passarem o berimbau para as 

capoeiristas, mesmo quando eles são de uma graduação inferior. (ASSIS et al., 2016) Ao 

falar das rodas de capoeira realizadas em Madrid, Guizardi (2011) coloca que embora as 

mulheres consigam assumir os instrumentos de percussão que compõem a bateria como o 

pandeiro, agogô, reco-reco e atabaque, ela observou que foram raras as vezes que pode 

presenciar mulheres assumindo o berimbau.   

                                                           
111 Como são chamados os praticantes de capoeira angola.  
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No entanto, embora o gunga seja o berimbau considerado mais valioso, o acesso 

aos outros dois chamados médio e viola também é difícil de ser alcançado. Mexicana relata 

que para pegar em um desses dois berimbaus foi necessário conquistar a confiança das 

lideranças, resultado de muitos anos de treino e frequência assídua: 

 

Foi essa caminhada dentro do grupo meeesmo pra chegar hoje, os meninos112, 

não tenho que pedir eles dão, sempre oferecem. Quando não estou com minha 

filha eles sempre oferecem um berimbau. Isso é uma coisa que realmente eu 

ganhei porque eu sei a arte que eles aprenderam. Porque eu fui, eu vi, eu peguei 

aulas várias com eles de tocar. Então, foi uma caminhada loooooonga, mas, eu 

acho... eu me sinto muito bem com isso... não sei se até agora tem uma mulher que 

ficou todo esse tempo estável como eu fiquei, que eu vou fazer 12 anos com o 

Mestre, de treinar três ou no início eu treinava até mais vezes por dia.  

 

 

           Figura 4: Mexicana entre seu Mestre e Contramestre em uma das rodas do seu grupo realizada na 

rua. 

              Fonte: FICA- Bahia. 

 

Entretanto, uma outra habilidade que diz respeito ao repertório musical da capoeira, 

o canto, também é renegada às mulheres. Nas rodas é comum as cantigas, sobretudo as 

ladainhas, serem cantadas pelos homens, geralmente aqueles que exercem uma posição de 

liderança dentro do grupo, como explica Barbosa: 

 

Os três tipos mais comuns de cantigas são: a ladainha, a chula e o corrido. A 

ladainha é uma litania longa, uma narrativa introdutória que é entoada nas rodas 

                                                           
112 Mexicana se refere aos Contramestres. 
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da Capoeira Angola e que deve ser cantada por um mestre ou por alguém que 

tenha sua permissão ou respeitabilidade no universo da capoeira. (BARBOSA, 

2001, p. 2) 

 

 Devido à falta de prática desta atividade, Mexicana relata que apesar de anos 

construindo a sua trajetória, essa habilidade é a mais complexa, pois, ainda não se sente 

segura para cantar em uma roda, segundo ela, pelo fato de ser estrangeira e ainda não 

dominar a fonética do português: 

 

O canto e o português. É... eu acho que até agora esse som aberto e fechado me 

mata! Então... e também se sentir um pouco insegura, não? Quando tem um 

Mestre ou uma figura que fala português e tem que cantar e ele fica olhando: 

“Humm... disse o quê? Cantou o quê?” então, talvez isso fez com que eu ficasse 

um pouco atrás no canto. Mas, eu sabia todas as músicas. Desde o início eu tive 

acesso a vários livros, memorizei muitas coisas, até agora ainda e, foi isso. O 

canto é até agora o ponto que tenho que ir pra frente, mas, eu sei que eu posso 

cantar, devo de cantar e se me pedir, canto! Mas, eu chegar e logo, logo eu já 

querer ir cantar? Não é minha praia. Eu priorizo um pouco tocar. Se tem que 

cantar, canto, se tem que fazer tudo, eu faço, mas, a minha prioridade não é 

cantar. Cantar no meu caso tenho sentido que eu tenho ainda um pouco dessa 

insegurança ainda pela falta da pronúncia ceeertinha pro português. 

 

 

De acordo com Barbosa (2001, p. 1-2): 

 

As cantigas de capoeira têm uma função lúdica, ética e didática. São utilizadas nas 

rodas como uma cartilha de ensino, servindo para sedimentar as regras do jogo e 

para transmitir a história e a filosofia da capoeira. Muitas delas falam de 

concepções do mundo, valores morais e códigos de conduta, delineiam uma visão 

filosófica, louvam a Deus e recontam lendas e provérbios populares. Outras 

descrevem os usos, costumes e folclores da Bahia, apresentam fragmentos da 

história do Brasil, referem-se à escravidão negra e à perseguição da polícia, 

homenageiam personagens históricos como Zumbi e cantam os grandes mestres da 

capoeira. Há ainda aquelas que analisam as regras do jogo/luta, descrevem a 

malícia e a malandragem, homenageiam o berimbau e examinam as ações e 

reações dos parceiros/adversários. Como símbolos de resistência cultural, as 

cantigas de capoeira traçam os rudimentos históricos da diáspora africana no 

Brasil e indicam mudanças socioculturais. As cantigas também revelam dados 

importantes sobre as relações de gênero e o papel que a mulher tem 

desempenhado nos círculos capoeiristas. 

 

 

Como foi mencionado acima, as cantigas, assim como toda a parte musical que 

compõe esse universo também refletem as relações entre homens e mulheres na capoeira. 

No entanto, é justamente dos elementos musicais que muitas capoeiristas são afastadas ou 

como no caso das protagonistas dessa pesquisa, enfrentam cotidianamente obstáculos com 

a finalidade de se apropriar plenamente desse repertório. Lilu igualmente coloca que 
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embora tenha conquistado o acesso ao berimbau, na hora do canto que envolve 

improvisações113 ainda se sente insegura: 

 

Eu acho que eu conquistei em alguns locais esse direito de cantar e ter um 

instrumento na mão, mas... na hora que eles começam o improviso, a brincadeira, 

a coisa mesmo à vontade, eu não tenho vez. Não, não sei se eu não tenho vez, ou 

se eu não tenho é ... peito ainda pra me colocar nesses momentos porque rima é 

uma coisa que cê tem que tá muito à vontade, né? sua cabeça tem que tá muito 

boa pra você poder rimar. Se você for ficar tensa pensando que: “ai, tá chegando 

a minha vez!” Você não vai rimar nada, você vai rimar que tá chegando a sua vez. 

Né? Cê vai dizer isso. 

 

 

Figura 5: Lilu em uma das rodas do Malta da Serra. 

Fonte: Arquivo pessoal da Lilu. 

 

Uma forma que ela encontrou para superar essa insegurança foi trabalhar com suas 

alunas, as Mariás, essa habilidade, a fim de que as mesmas se habituem e não tenham 

tantas dificuldades de rimar quando estiverem futuramente em uma roda: 

 

Então, e eu acho que isso é muito importante na capoeira. Eu acho que a gente tá 

perdendo isso, essa brincadeira com a rima. Então, eu faço uns exercícios bem 

grandes de rima com elas também. Aí, só de você ficar fazendo esse exercício, né? 

De... aí você tem que lembrar que cantiga de roda você sabe e colocar nesse 

ritmo, só aí eu já acho um grande exercício pra elas. O que elas conseguem rimar, 

por exemplo, é uma coisa de duas frases como: “Eu tava...”114 Acho que a gente 

                                                           
113 As improvisações na capoeira se dão através dos corridos – canções mais curtas, as quais cada capoeirista 

deve manter suas melodias, porém criando rimas que devem ser improvisadas nesse momento. 
114 Nesse momento Lilu começa a cantar, mas interrompe o canto. 
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até brincou nesse dia que você tava lá115: “Eu tava na peneira, eu tava penerando, 

eu tava no namoro, eu tava namorando.” então, é muito devagarzinho esse entrar 

no universo da capoeira, mas funciona muito. 

 

 

Sobre esses exercícios que a Lilu utiliza, muitos deles com músicas que 

ressignificam e valorizam as mulheres, com o intuito de prepara-las para entoarem o seu 

canto na roda, Barbosa (2001, p. 1) destaca que “a presença de vozes femininas de 

destaque... e as canções novas são aspectos que têm contribuído para recodificar a imagem 

feminina nas cantigas e no jogo.”  

No decorrer da minha participação no grupo da FICA, houve uma reunião com as 

lideranças e os praticantes com o intuito de resolver algumas questões administrativas e 

metodológicas. Uma delas foi a mudança da aula de música que geralmente acontecia no 

final dos treinos de movimento para o dia de terça-feira à noite, na qual os integrantes 

concordaram com a transição que foi posta em prática no ano de 2016. Participando de 

algumas dessas aulas nas noites de terça-feira comecei a perceber que os homens 

participantes quase não apareciam e as mesmas eram compostas majoritariamente por 

mulheres ou somente por mulheres. Um aspecto interessante de ser observado foi o desejo 

das capoeiristas em aperfeiçoar sua habilidade no berimbau, a fim de poderem tocar na 

roda com propriedade. Muitas delas, alunas mais avançadas até mesmo se irritavam 

quando não conseguiam reproduzir os toques com perfeição, assim como cantar e fazer as 

improvisações no momento do coro dos corridos. 

Nos estudos que foram analisados na revisão bibliográfica desta pesquisa116 sobre 

mulheres capoeiristas, os autores e autoras expõem falas de capoeiristas e/ou Mestres que 

dizem que um dos motivos para que as mulheres não consigam chegar a uma alta 

graduação ou liderança é a falta de tempo ou até mesmo falta de interesse para se 

dedicarem a aperfeiçoar as habilidade exigidas pela capoeira (sejam elas musicais ou 

corporais). As aulas de instrumentos da FICA, me mostraram o contrário, como foi 

relatado por mim em vários momentos no diário de campo: 

 

Essa aula foi interessante. Contando comigo, éramos cinco mulheres tocando 

berimbau. A aula foi com o Contramestre e ele trabalhou com a mudança de ritmos, toque 

de angola e o toque de angola ao contrário (o que deu um nó na minha cabeça). Primeiro 

                                                           
115 Lilu fala se referindo à minha presença em uma de suas aulas. 
116 E também no cotidiano dos grupos. 
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tocamos o angola rápido, cantando uma ladainha simultaneamente. Percebo que as 

mulheres têm muito interesse em aperfeiçoar sua aprendizagem no berimbau. Elas são 

bem assíduas nas aulas... (11 de outubro de 2016. Trecho retirado do meu diário de 

campo) 

 

No dia 6, só havia mulheres na aula. Percebo que as mulheres que ali estão, se 

interessam em aperfeiçoar o toque do berimbau, a fim de interagirem de uma forma mais 

dinâmica na roda. Essas mesmas mulheres levam os treinos e as rodas bastante a sério, 

isso contraria a ideia de que as praticantes do sexo feminino não se esforçam para se 

tornarem boas capoeiristas. Essas mulheres se esforçam e muito. (6 de dezembro de 2016. 

Trecho retirado do meu diário de campo) 

 

Firmino (2011) se posicionando enquanto capoeirista e estudiosa, igualmente 

coloca que ao contrário do que dizem, percebeu que as mulheres são mais assíduas e mais 

dedicadas aos treinos, pois, o argumento de que as mesmas reclamam e desistem 

facilmente não condiz com a realidade e, Bezerra (2013, p. 9) fazendo uma relação entre a 

Pequena e a Grande Roda, destaca que as mulheres capoeiristas se esforçam mais do que 

os homens a fim de serem valorizadas pelo seu grupo e pela sociedade: “É como se, por ser 

mulher capoeirista, tivesse que ser ‘mais macho que muito homem’ dentro e fora das rodas 

para ter o seu espaço respeitado. Esse esforço constante é reconhecido como um dos 

constitutivos obstáculos comuns na experiência delas...”  

Filho e Muricy (2016) argumentam que apesar de a capoeira, assim como os 

esportes e as lutas, serem associadas ao universo masculino, não eram somente os atributos 

físicos que justificavam a ausência das mulheres nesta prática, mas igualmente os valores 

culturais que a sociedade capitalista impõe, os quais, conforme os autores são aceitos e 

referenciados pelos aparatos ideológicos e repressores. Dessa maneira, nesta sociedade 

repressora e patriarcal, Bezerra (2013) argumenta que no que se refere às desigualdades de 

gênero, as relações guiadas por esta categoria são construções sociais, culturais e históricas 

e, falando especificamente do universo capoeirístico, coloca que essas desigualdades não 

são explícitas no momento em que acontecem os treinos nas academias, porém, existe uma 

invisibilidade da participação feminina na capoeira nos espaços públicos, proporcionados 

pela capoeiragem, como por exemplo, as rodas, aulões, batizados, grandes eventos, etc. A 

autora considera “a capoeira como um evento ritual, com normas e regras demarcadas para 
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sua execução, onde é possível compreender como são elaboradas as expectativas de 

masculinidade e feminilidade que são acionadas por homens e mulheres nas práticas e nas 

relações sociais, para além do mundo da capoeira.” (BEZERRA, 2013, p. 3) 

Firmino (2011) destaca que apesar de a capoeira ser uma prática que envolve os 

aspectos musicais, de dança e luta, os quais deveriam estar inter-relacionados, na prática 

existe uma diferenciação que se baseia no gênero, pois: 

 

(...) 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. 

(FIRMINO, 2011, p. 41) 

 

Em alguns estudos encontrados sobre a presença feminina na capoeira como foi 

citado acima, as autoras e autores argumentam que não existe distinção entre homens e 

mulheres no momento dos treinos, dado que todos treinam junto, o que não acontece nos 

espaços públicos, nas rodas de rua e eventos. Na minha experiência na FICA, pude 

observar que 

 

(...) as mulheres e os homens treinam em pé de igualdade e observando e participando das 

aulas não percebi nenhuma distinção entre iniciantes e veteranos (na verdade, isso é 

difícil para mim, uma vez que mesmo não sabendo executar os movimentos muito bem, 

tenho que treinar com os alunos mais experientes. Claro que todos têm paciência, mas 

acostumada com o modelo de classe exclusiva para iniciantes, o que não acontece na 

capoeira, sinto dificuldade para me adaptar), nem entre homens e mulheres. Na hora do 

exercício das duplas, todos treinam e algumas mulheres até são mais habilidosas que 

alguns homens. O Contramestre sempre fala que na capoeira, diferente de outras lutas, há 

uma diversidade de jogadores e às vezes ser grande pode ser uma desvantagem, sendo que 

ser pequeno pode ser uma vantagem. No discurso dele, não existe diferença de gênero, 

pois, ele diz que capoeira é dedicação e que o seu desejo é ver todos (citou nomes de 

mulheres e homens) quando ele não puder estar presente, dando aula em seu lugar.117 

Na fala acima, também compactuo com a observação de outras estudiosas que 

dizem que dentro das instituições e grupos de capoeira, não há diferença entre os 

praticantes no momento dos treinos. Contudo, ao relatar que algumas mulheres “até são 

                                                           
117 Trecho retirado do meu diário de campo no dia 25 de novembro de 2015. 
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mais habilidosas que os homens”, exponho a minha surpresa, mesmo sendo mulher, em 

constatar que embora a capoeira seja uma prática historicamente masculina, existem 

mulheres melhores jogadoras que os homens. De acordo com esses estudos supracitados 

sobre a mulher na capoeira, é comum que em eventos e rodas de rua, no momento da roda, 

essas capoeiristas mais habilidosas, em muitos momentos sejam humilhadas, sobretudo 

quando demonstram suas aptidões em realizar os movimentos de forma precisa e certeira. 

Bezerra (2013) em seu artigo, no qual, faz uma análise sobre o Encontro Feminino de 

capoeira que ocorreu em 2013 na Sede do Centro de Capoeira São Salomão, no bairro de 

Pina em Recife, relata que no momento da roda observou a participação de mulheres na 

bateria, viu algumas dentre elas pegarem o berimbau para tocar, no entanto, nenhuma 

entrou em contato com o gunga que ficou o tempo todo na mão do Mestre. Fazendo uma 

análise dos jogos realizados na roda, a autora percebeu que naqueles entre homens e 

mulheres, os primeiros se posicionavam de uma maneira mais agressiva, dando rasteira nas 

mulheres, enquanto os jogos entre homens e homens eram mais tranquilos.  

Partindo da minha experiência na FICA, ao observar a roda não percebi nenhuma 

diferença entre mulheres e homens na sua dinâmica. Acredito que seja porque a roda deste 

grupo é bem familiar e participam da mesma, os próprios alunos da instituição. Somente de 

vez em quando aparece algum visitante (geralmente convidado por algum integrante do 

grupo ou pelos Contramestres e Mestre). Dessa maneira, a roda deste grupo funciona como 

uma extensão da aula, ou seja, um espaço em que os(as) alunos(as) podem praticar o que 

aprendem, uma vez que no decorrer da semana, os exemplos de como devem ser 

executados os movimentos sempre são relacionados ao momento em que os mesmos 

podem ser colocados estrategicamente em um jogo de uma roda futura ou a algum episódio 

que ocorreu na própria roda. Sendo assim, a roda se constitui em um espaço de 

conhecimento prático, pois, Zonzon (2007) destaca que nela são colocadas em prática 

todas as habilidades que são desenvolvidas durante os treinos: as musicais que envolvem o 

toque dos instrumentos e o canto, assim como a execução dos movimentos. Nesse sentido, 

“a roda apresenta-se, assim, como um espaço de formação identitária e também de 

aprendizagem e transmissão”.118 Abib (2004) igualmente argumenta que as situações 

desafiadoras presentes no decorrer de uma roda de capoeira são parte do processo de 

aprendizagem do capoeirista. 

                                                           
118 Ibid., p. 8  
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Percebi que como a roda é do grupo, pretende-se criar um clima ameno, a fim de 

que os alunos se sintam parte do grupo e nutram o desejo de permanecer na instituição.119 

Observei algumas mulheres tocando berimbau – as que estão ali há mais tempo como a 

Mexicana – porém, o gunga fica na mão do Mestre, quando ele não está presente, na mão 

dos Contramestres. Sobre o comportamento dos homens ao jogar com as mulheres, senti 

que alguns se exibiam (o que é comum dentro das rodas). Não chegavam a ridicularizá-

las,120 mas jogavam e faziam mais firulas.  

Sobre a interação entre homens e mulheres no momento da roda, Fernandes e Silva 

(2008) colocam que as mulheres entrevistadas em seu estudo sobre a participação feminina 

na capoeira em campinas, São Paulo, relataram atitudes de desprezo, recusa de homens em 

jogar com uma mulher e comentários maldosos tecidos por homens do seu grupo e de 

grupos denominados por elas como rivais. Já Assis et al (2016), com o objetivo de 

responder “por que mulheres capoeiristas, mesmo quando já tendo atingido os níveis de 

professoras, são excluídas de determinados rituais estabelecidos em uma roda?”121 

argumentam que as Formandas (graduação da capoeira regional que diz respeito às 

categorias mais próximas do título de Mestra) ou Contramestras122 reivindicam a sua 

participação plena na roda, uma vez que existem momentos em que esta participação é 

ocultada. Deste modo, os referidos autores fazem uma interpretação sobre as relações de 

poder existentes na roda de capoeira levando em conta o ponto de vista de duas mulheres 

pertencentes a dois grupos de Niterói, no Rio de Janeiro e destacam que existe um 

sinergismo entre o tocador e o gunga, já que quem toca este berimbau tem o controle sobre 

a roda, decidindo quem irá jogar, quando irá jogar e em que ritmo. Além disso, conforme 

os autores, o tocador torna-se o centro, pois, tudo o que acontece na roda, tensões, alegrias, 

surpresas gira em torno dele. Assim sendo, dentro do universo da capoeiragem, a roda se 

constitui em um cenário, no qual é refletido a forma como a mulher é tratada e vista na 

capoeira, ou seja, onde esses embates podem ser observados mais nitidamente. 

Sobre os estudos acerca da presença feminina na capoeira, Caland e Silva (2009) 

falam que em muitos casos as vozes destas mulheres são silenciadas nos espaços de 

capoeiragem e que existe uma escassez de documentos que abordem a sua participação. 

                                                           
119 Constatei isso quando um dos Contramestres me tranquilizou ao dizer que apesar de ser aluna nova, eu não 

deveria ter medo de participar da roda, pois, os movimentos que devem ser executados na mesma, são aqueles 

que eu já tenho conhecimento. 
120 Dando rasteiras, ou carregando-as, colocando-as fora da roda, situações descritas em alguns estudos e que eu 

já presenciei em algumas rodas. 
121 Ibid., p. 4 
122 De acordo com os autores, na capoeira regional o título de Formandas equivale ao título Contramestra. 
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Isso ocorre, porque de acordo com Zonzon (2014), as discussões que envolvem a temática 

de gênero na capoeira ainda são vistas como um tabu. A autora, ao falar sobre a dificuldade 

de encontrar artigos, dissertações, teses e livros, faz também uma crítica à ausência de uma 

orientação teórica ou metodológica, que se refira às relações de gênero nesse campo.  

Partindo da mesma constatação, Firmino (2011) se questiona sobre a ausência das 

mulheres nestas pesquisas e levanta duas possibilidades que podem justificar esse fato: as 

mulheres não faziam parte desse universo antes da década de 70 ou não há um interesse 

dos estudiosos de pesquisarem as temáticas que envolvem gênero? Até mesmo dentro das 

instituições de capoeira, as discussões que levantam a temática da mulher capoeirista, 

ocorrem em datas pontuais. De acordo com Zonzon (2014, pp. 229-230): 

 

Se a questão tem sido debatida em encontros de capoeira ou mesmo em reuniões 

internas entre capoeiristas de alguns grupos – notadamente dos grupos FICA e 

Nzinga dos quais trato aqui – costuma ser no âmbito de eventos específicos (como 

o emblemático oito de março, dia internacional da mulher), em cuja ocasião 

acontecem também rodas de capoeira “de mulheres”. Assim, a omissão dos 

estudiosos e os espaços/datas reservados à “mulher na capoeira” nos encontros de 

capoeiristas apontam para a peculiaridade da posição dessa entidade no universo 

da capoeira: invisível enquanto objeto de estudo, a mulher capoeirista passa ao 

primeiro plano em rituais organizados especificamente para (e no mais das vezes, 

por) elas. 

 

Durante a minha permanência na FICA – a qual foi igualmente mencionada acima 

pela estudiosa Christine Zonzon, encontrei um acervo online da instituição, repositório em 

formato de blog onde eram registradas todas as informações dos eventos e atividades 

realizadas entre os anos de 2009 e 2011 tanto em Salvador como nas outras cidades e 

países em que a instituição faz parte. Em meio a esses eventos, um em comemoração ao 

dia Internacional da Mulher realizado com a parceria do grupo de capoeira angola 

Nzinga123. Esse evento ocorreu na data de 18 de março de 2009. No último dia aconteceu 

uma roda de capoeira liderada pelas mulheres da FICA e de outros grupos de capoeira. 

Esse evento foi organizado pela Mexicana e tem uma nota de agradecimento publicada no 

blog do Acervo, a qual diz o seguinte: “Muito obrigada a Mexicana (Adriana) para (sic) 

sua liderança organizando o evento.”124  

 

                                                           
123 Um dos grupos cujo suas lideranças faziam parte – igualmente como a FICA – do GCAP (Grupo de Capoeira 

Angola Pelourinho). 
124 Evento documentado em: acervoficadc.blogspot.com.br 
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Figura 6: Programação do evento do dia 9 de março de 2016. 

Fonte: FICA-Ba. 

 

No dia 9 de março de 2016, tive a oportunidade de participar e presenciar a 

Mexicana organizar mais um evento em homenagem ao dia das mulheres. Fiquei sabendo 

deste evento duas semanas antes por intermédio do grupo de whatsapp da FICA, o qual 

fazia parte.125 De imediato me ofereci para participar. Recorri à Mexicana (que estava à 

frente da organização do evento) e expressei meu desejo de participar da homenagem. 

Senti um pouco de resistência da sua parte, porém, entendi que como nova integrante, os 

outros membros não me conheciam muito bem e por isso, não me deram tanta 

credibilidade. Me articulei com três mulheres (duas delas capoeiristas do grupo e a terceira 

se inseriu ao grupo meses mais tarde) a fim de realizar uma performance que abriu o 

evento. Na segunda parte, uma das integrantes do grupo e também pesquisadora fez uma 

breve exposição sobre a mulher na capoeira. Após esse momento, mulheres que tinham 

sido capoeiristas da FICA deram o seu depoimento sobre o que é ser capoeirista, quais são 

as dificuldade que as mulheres encontram, quais os conflitos, etc. Algumas ex-

participantes presentes, hoje em dia, são estudiosas de capoeira. A Mestra Gegê da FICA 

de Valença também estava presente. Pela manhã, ela havia realizado uma oficina de 

capoeira com as integrantes do grupo. Houve também uma oficina de dança ministrada por 

Elisete, uma das integrantes. Os homens presentes, inclusive os dois Contramestres, não se 

                                                           
125 Permaneci nesse grupo de discussão até o dia 14 de julho de 2017, pois fiquei impossibilitada de treinar 

devido à problemas de saúde e, só podem permanecer nesse grupo quem participa constantemente das aulas e 

atividades da FICA. 
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pronunciaram, o Mestre estava viajando, mas estava ciente do evento. O fato de mulheres 

que já fizeram parte do grupo terem sido convidadas causou uma tensão, porque algumas 

delas mencionaram a questão da sua desistência na capoeira, assim como o motivo da sua 

saída do grupo. Mexicana coloca as dificuldades de liderar esse evento que foi pensado por 

ela: 

 

(...) eu organizei as convidadas, é... Asuka uma Treinel que chegou já fez o cartaz 

com Sara que ela queria convidar a Gegê, fazer outro tipo... ela queria também 

dar a palestra dela. Então aí, abriu! E várias outras pessoas queriam ajudar, 

que... Daniela queria fazer um poema, tinha outra pessoa do grupo que queria 

dançar, como é? Fazer performance... e tudo não tem como dizer “não pode”, 

pode! Então, bora fazer! Só que eu não sabia que nesse caldeirão todo de 

mulheres, não ia... no final sair um pouco mais do meu controle. Eu não sabia o 

que ia dar... é... esse tipo de... eu acho que uma reclamação positiva que se você 

não soube levar virava negativa e eu soube levar, é... graças ao meu companheiro. 

Meu companheiro me abriu os olhos no meio do evento, que eu estava afazendo 

um evento sem ter só amiguinhas. Amiguinhas no sentido de que todo mundo vai te 

elogiar se não estava convidando pessoas que não iam me elogiar, que tinham 

outra ideologia, outro tipo de ver as coisas e que não iam calar a boca, que era o 

momento delas de se colocar. E é muito difícil num evento você convidar do “PT” 

do “PRD” e do não sei quê e do não sei quê e sem saber como moderar. Eu não 

tinha a experiência disso e meu companheiro me orientou um pouco saber como 

relevar isso e graças à ele, eu me mantive neutra e me mantive tranquila sobre 

isso porque senão eu não saberia como convidar e manter as convidadas 

tranquilas, que elas se sentissem bem, tanto A, B ou C. Eu queria, mas a intenção 

foi essa homenagear a uma mulher negra.126 

 

Nessa fala a Mexicana cita o marido como uma pessoa que a aconselhou e a apoiou 

nesse momento dentro do grupo. Através dos seus relatos, pude perceber que quando ela se 

envolve em atividades de protagonismo dentro da capoeira ele a incentiva, a exemplo dessa 

pesquisa, porque no dia da sua realização ele ficou responsável pela filha para que ela 

pudesse comparecer à entrevista. Em relação à dificuldade de articulação entre as mulheres 

do grupo durante a organização do evento, pelo fato da FICA- Ba ser uma instituição que 

tem como liderança três homens, quando ocorre um momento em que é dado às mulheres o 

direito e oportunidade de organizarem e liderarem algo, essa liderança ocorre de maneira 

conflituosa, uma vez que todas querem usufruí-la por não haver muitas ocasiões em que 

podem se reunir para colocarem suas ideias e opiniões. Ao relatar sobre a organização 

deste evento, Mexicana disse que embora algumas situações tenham provocado um clima 

tenso não intencional, ela teve autonomia cedida por suas lideranças para fazê-lo: 

  

(...) foi um evento que eu tive autonomia... eu acho que foi isso, eu acho que 

também foi isso um problema porque no final os Contramestres e os Mestres me 

                                                           
126 A intenção inicial da Mexicana foi homenagear uma mulher negra que já havia participado do grupo. 
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disseram que porque eu não pedi a opinião deles, no final eles me viram e “por 

que você não conversou antes com a gente que ia fazer, que ia convidar fulana, 

sultana, sultana? E que ia fazer fulana, fulana e fulana? porque a gente teria 

poder de ter um comentário... a situação foi que eu fiz autônoma... com autonomia 

100%.  

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Programação do evento 1º Gingando por autonomia. 

 

Fonte. FICA- Valença 

 

Depois desse evento, ocorreu um outro, não aberto ao público, sobre o Dia da 

Mulher Afro-latina-Americana e caribenha, onde os participantes debateram sobre a 

história e importância desse dia.127 Um ano depois, entre os dias 17 e 20 de março, teve 

início um evento maior128 em homenagem às mulheres que foi liderado pela Mestra Gegê 

(a Mestra que havia participado do evento do dia 9 de março organizado por Mexicana) da 

FICA de Valença e contava com a participação de Mestras e Contramestras de capoeira129 

e capoeiristas da Bahia e outras cidades do Brasil e do mundo. O evento intitulado “1º 

                                                           
127O dia é comemorado no dia 25 de julho, porém, o debate ocorreu no dia 27. Os integrantes levaram 

informações impressas sobre o evento, discutiram e depois colocaram em um mural perto da entrada da 

instituição.  
128 Antes desse evento maior, acompanhando o grupo de whatsapp da FICA-Ba vi um comentário de uma das 

alunas parabenizando a Treinel Asuka que foi formada pela FICA de Londres, porque a mesma ficou 

responsável pela aula de movimento do dia 8 de março de 2017. A aluna disse que ficou lisonjeada por ter uma 

referência feminina ministrando o treino no dia Internacional das Mulheres. 
129 Mestra Tisza de Serra Grande-Bahia, Contramestra Alcione de Belo Horizonte-Minas Gerais, Contramestra 

Brisa do Mar de Itaparica-Bahia, Contramestra Di de Olinda-Pernambuco e a Contramestra Susy de Berlim-

Alemanha. 
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Gingando por autonomia: a narrativa da princesa Aqualtune” aconteceu entre os dias 17 e 

20 de março na cidade de Valença, Bahia. De acordo com a Mestra Gegê, um dos motivos 

para a realização do evento foi o fato de que ainda não havia acontecido um evento grande 

em homenagem às mulheres fora dos Estados Unidos onde ela morou durante alguns anos. 

Antes desse, os eventos ocorriam dentro dos grupos para as/os participantes dos grupos. 

O evento teve início com as falas das representantes do CRAM (Centro de 

Referência de Atendimento à Mulher), um centro de combate contra a violência à mulher 

da cidade, que levaram dados alarmantes sobre as agressões sofridas pelas mulheres. 

Durante todo o evento, esse foi o único momento que a temática da violência foi abordada, 

a qual, em alguns momentos apareceu nas rodas que foram realizadas: homens que 

tentavam derrubar as mulheres, ridicularizavam-nas no meio do jogo fazendo de conta que 

lhes dariam beijos, mulheres que saíram com o corpo marcado pelos golpes, homens que se 

apossaram do berimbau gunga monopolizando a roda, etc. No evento foram realizadas 

várias rodas. Em uma delas, que ocorreu na hora do almoço, era possível ver momentos em 

que a roda inteira estava dominada por homens tanto na bateria quanto no jogo. O 

momento mais marcante foi quando um deles começou a jogar com várias mulheres 

ridicularizando-as, tentando derrubá-las. Ele conseguiu derrubar duas, a terceira se 

manteve de pé o que fez com que o mesmo saísse da roda irritado. 

Da abertura fizeram parte também os moradores valencianos que apresentaram 

intervenções artísticas e, para encerrar o dia, uma roda de capoeira liderada pelas Mestras e 

Contramestras convidadas. Alguns homens Contramestres e Mestres jogaram, mas percebi 

que os mesmos se policiaram e se comportaram de maneira cortês com as mulheres, dado 

que estavam participando de um momento célebre de um evento feminino, no qual era 

“proibido” agir da mesma maneira que se comportam nas outras rodas em que eles são 

sempre os protagonistas. Jogavam como se tivessem dizendo: “hoje é o dia delas”. 

Diferente do que acontece cotidianamente nas rodas de capoeira, como relatam Silva; 

Moura; Moura (2015, p. 3): “(...) a observação atenta de uma roda de Capoeira, denuncia 

claramente os papeis, com os homens, quase que exclusivamente, assumindo o comando 

da roda, a parte musical sendo conduzida exclusivamente por homens e o próprio jogo da 

capoeira executado muito mais por eles.” 

A conversa com as lideranças femininas convidadas no segundo dia foi um 

momento importante do evento porque elas contaram sobre suas trajetórias de vida tanto na 
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capoeira quanto fora dela.130 Todas aquelas que são mães, falaram da resistência em 

continuar sendo capoeiristas mesmo tendo que se deparar com os desafios da maternidade 

sem esta se tornar um empecilho. Pouco foi falado sobre a violência que sofreram para 

chegar a uma posição de liderança nesse universo. Apenas uma Mestra tocou neste assunto 

se referindo à violência que sofreu por ser mulher na Pequena e Grande Roda. 

Mexicana era uma das capoeiristas participantes e, nesse mesmo dia, enquanto a 

Mestra Gegê estava apresentando as convidadas e as outras mulheres capoeiristas que 

compareceram ao evento, ao falar da sua presença, mencionou que Mexicana é uma 

“Treinel sem papel”. Essa expressão me chamou a atenção porque quando resolvi fazer 

esta pesquisa e no momento em que cheguei no grupo, percebi que a Mexicana exerce um 

papel de protagonista, embora não seja considerada oficialmente como tal. Uma vez até 

relatei um exemplo pessoal no meu diário de campo:  Apesar de não ter muito tempo no 

grupo, ela sempre me motiva durante os treinos, percebendo minha dificuldade para 

realizar os movimentos. Sempre fala frases de motivação: “você consegue, Dani! É assim 

... primeiro, você faz tal movimento, depois outro.” (Trecho do meu diário de campo, 21 de 

março de 2016) e em um outro trecho, registrei: A Mexicana me ajuda muito me 

estimulando e fazendo com que eu me sinta importante. (18 de abril de 2016) 

No comentário abaixo, ela fala sobre sua contribuição no seu grupo de capoeira: 

 

Sim, sim, sim eu sempre vou, me apresento e eu sempre estou fazendo movimentos 

com eles, os iniciantes. Se eu posso falo na hora, se não posso falo depois... 

também peço às lideranças, o Contramestre e o Contramestre: ah! Posso fazer... 

posso ir mais adiante com este tipo de coisa? Aí, eles sempre liberaram. Nunca 

fui... “ah, não pode!” só tem um momento pra cada coisa, mas, eu me sinto capaz 

e eu acho... faço esse papel me botando ou não me botando, eu sempre 

recepciono, tento recepcionar os iniciantes pra eles não desistirem porque os 

treinos são pesados, dói o corpo, é... a música, é... a psicomotricidade, hoje em 

dia da capoeira é muito forte o físico, então, pra eles não desistirem em esse tipo 

de movimentações tanto emocionais como corporais e sociais... 131 

  

Sobre esses encontros de capoeira onde as mulheres se tornam as protagonistas, é 

possível constatar através da fala de Zonzon (2014), estudiosa e capoeirista e da minha 

observação na instituição que compõe um dos meus lócus de pesquisa, que os eventos 

direcionados à questão de gênero ainda acontecem em datas específicas, como se as pessoas 

só se lembrassem de refletir e questionar acerca da participação feminina dentro dessa prática 

                                                           
130 Nesse momento, o número de homens presentes era ínfimo. A maioria se encontrava fora do espaço onde 

ocorreu o debate. 
131 Mesmo exercendo funções que correspondem à posição de Treinel, Mexicana nunca ministrou as aulas 

quando o Mestre ou Contramestres não estão presentes. 
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nesses períodos, e em alguns espaços essas datas até mesmo são utilizadas como pretexto para 

negar que a mulher ainda ocupa um lugar de coadjuvante. Em muitos grupos, senão não 

maioria deles, os momentos de protagonismo feminino são somente reservados ao Dia 

Internacional da Mulher. 

 Firmino (2011), ao relatar sobre esses tipos de encontros organizados pelas 

próprias mulheres, coloca que as capoeiristas constatam que dentro dos grupos, dos quais 

elas fazem parte, existe uma situação desfavorável, pois, as mesmas necessitam de um 

espaço de discussão sem a presença dos homens a fim de poderem discutir os temas que 

lhes interessam. Araújo (2016), coloca que esses encontros com o objetivo comum de 

debater temáticas como autonomia da mulher, violência doméstica, gravidez, corpo 

feminino, dentre outras, são importantes porque funcionam como estruturas que 

impulsionam trocas necessárias que fortalecem a comunidade de mulheres capoeiristas. A 

autora destaca que embora exista uma participação significativa de homens nesses 

encontros, isso não significa que não ocorram conflitos. Deste modo, como foi colocado 

pelas autoras, esses encontros funcionam como círculos de discussões e desabafos acerca 

dos obstáculos enfrentados pelas mulheres capoeiristas, as quais, em muitos grupos não 

encontram um espaço para debaterem sobre esses assuntos ou até mesmo se sentem 

coagidas em expor suas opiniões, porém em muitos desses eventos, as mulheres continuam 

se sentindo reprimidas seja pela presença dos homens ou pela repercussão que esses 

encontros podem provocar no cotidiano dos grupos. Entretanto, ainda a respeito desses 

eventos, Lilu e Mexicana opinam: 

 

Há 4 anos atrás quando eu comecei essa coisa da Capoeira Mariá era bem 

tranquilo o cenário, assim, ainda de... né? A gente tinha muitas mulheres já 

capoeiristas, jogando bem parárárárá, mas, esses coletivos ainda não tavam 

bombando assim. Essa coisa de evento para mulheres ou evento feitos por 

mulheres e que têm uma característica mais feminina do que masculina, assim. Eu 

acho que é o momento, eu acho que é necessário talvez nesse momento parar, 

fazer uma pausa, fazer uma reflexão mesmo, a gente tá mais unida, poder 

conversar sobre várias coisas que ocorreram, é... na nossa vida, na nossa vida 

solitária mesmo que alguma de nós, em algum momento se sentiu sozinha, assim, 

não foi sempre que a gente tava se acompanhando. Mas, eu não vejo isso como 

uma coisa que deva prosseguir, não, eu acho que é uma equalização só, assim. Eu 

acho que é o momento de educação, assim, da comunidade, pra que depois a 

gente possa caminhar junto. Eu espero que a gente caminhe junto porque eu acho 

que a capoeira é uma escola, é uma escola de ser humano, não é uma escola de... 

homem ou de mulher, eu... eu sou grata muito aos homens, a muitos homens. Eu 

não consigo pensar, é... minha vida de capoeira sem eles. Então, porque agora eu 

vou, enfim, aproveitar as Mariás, pegar isso que eu tenho nas mãos e direcionar 

pra uma coisa que é separatista?  (Trecho da entrevista de Lilu) 
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Já Mexicana coloca que os eventos de mulheres estão cada vez mais fortes nesse 

momento, porém no cotidiano dos grupos os conflitos entre as mulheres continuam 

acontecendo: 

 

“(...)isso mudou, modificou desde que eu cheguei até agora isso foi mudando... 

Também eu vou falar uma outra coisa em relação ao gênero das mulheres na 

capoeira. No último evento que eu fui,132 constatei uma vez mais que não estamos 

preparadas ainda pra essa união fraterna, não estamos preparadas porque ainda 

não aceitamos que tem ouuuutra que pode. Eu acho que... que uma discriminando 

a outra: “ai, já vai falar mais, ai não sei quê...” e também essa inteligência 

emocional é pra todo mundo, não? é... eu acho que... nós fortalecemos mais no 

cotidiano e não só no evento, entendeu? E no cotidiano no passa nada porque 

quem me ensina sempre foi homem, quem tirou minhas dúvidas sempre foi 

homem. Quaaando eu ia tirar uma dúvida com uma meeestra, me disse que não 

tinha tempo, que “não sei quê”! então, certo tipo de atitude... 

 

Tanto Mexicana quanto Lilu criticam esse tipo de evento analisando que esse 

sentimento de união e coletividade entre as mulheres capoeiristas é algo novo. Enquanto a 

Lilu argumenta que embora esse seja o momento das mulheres pararem para refletir e 

fortalecerem essa união, uma vez que essa coletividade seja concretizada, esses eventos 

femininos não terão mais necessidade de existir. Já Mexicana, coloca que eles são 

contraditórios porque pregam uma irmandade que não acontece no cotidiano e muitas 

vezes, nem mesmo nos eventos ela é posta em prática, como, de acordo com ela, aconteceu 

no último que participou cujo as mulheres se discriminavam querendo ter mais direito à 

fala do que as outras.133 Ambas salientam que são gratas aos homens que sempre as 

ajudaram em sua trajetória e Lilu destaca que a luta na capoeira deve ser compartilhada 

entre ambos os gêneros. Uma vez mais, os homens aparecem na fala das duas como as 

grandes referências que tiveram durante sua jornada nesse universo.  

Como foi visto neste capítulo, as mulheres enfrentam batalhas cotidianas durante a 

sua trajetória na capoeira que passam pela busca do reconhecimento. Para conseguirem 

alcançar uma posição de notoriedade e o respeito dos membros dos seus grupos, criaram 

estratégias de resistência cada uma à sua maneira, temática discutida no próximo capítulo. 

 

 

 

                                                           
132 Mexicana refere-se ao evento organizado pela Mestra Gegê na cidade de Valença. 
133 Aqui Mexicana se refere ao momento do evento em que foi realizada a roda de conversa com as Mestras e 

Contramestras convidadas. 
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4. COMO CHEGAR LÁ? RESISTÊNCIA, PROTAGONISMO, PERMANÊNCIA E 

RECONHECIMENTO  

 

Há alguns estudos sobre a formação dos Mestres de capoeira, a exemplo da tese de 

doutorado de Paiva (2007) que aborda a questão da sua construção social e a dissertação de 

mestrado de Fonseca (2009) que fala sobre a maneira como os Mestres de capoeira 

constroem e recuperam suas memórias do passado com o intuito de compreender as suas 

posturas atuais.134 Os Mestres mencionados nestes dois estudos são todos homens e a 

escolha das autoras em falar sobre a trajetória dos mesmos, não foi justificada. Assim 

sendo, ao realizar a revisão de literatura sobre hierarquia na capoeira, não consegui 

encontrar dissertações e teses que falassem sobre mulheres capoeiristas que conseguiram 

atingir posições de liderança, nem protagonismo dentro dos seus grupos.  

Sobre a prática da capoeiragem, conforme Souza e Devide (2011), na atualidade é 

possível observar que na fase inicial do aprendizado há um número notório de mulheres 

praticantes, porém no que diz respeito às titulações de Mestra, Contramestra, Treinel, 

Instrutora e Formanda, esse número diminui drasticamente. Souza (2010) igualmente 

argumenta que há um número significativo de mulheres praticantes tanto no Brasil quanto 

no mundo, porém, se o número de mulheres capoeiristas que obtém a titulação de Mestra 

for comparado ao número de homens, será possível identificar um desequilíbrio e uma 

desigualdade.  

Silva, Moura e Moura (2015, p. 9) evidenciam o crescimento da atuação das 

mulheres e o seu papel desempenhado na capoeira através das temáticas atuais de textos e 

imagens circuladas na internet, porém, fazem um questionamento: “As mulheres na 

Capoeira são muitas e estão presentes efetivamente, como se afirma comumente nas redes 

online, mas então se pergunta: Por que, diante disso, poucas comandam e poucas são 

reconhecidas Mestras dessa arte?” Compactuando do mesmo ponto de vista, Paiva (2007, 

p. 102) também levanta um questionamento135: “onde estão as capoeiras mestras? Por que 

o número é tão insignificante?”. A autora coloca que ao pensarmos a respeito da estrutura 

hierárquica da capoeira, levando em conta as diferentes escolas e vertentes, o número de 

mulheres é decrescente no que se refere à titulação de Mestre.  

                                                           
134 Para saber mais, ler a tese de doutorado intitulada A capoeira e os mestres (PAIVA, 2007) e a dissertação 

intitulada Capoeira sou eu: memória, identidade, tradição e conflito (FONSECA, 2009). 
135 Apesar de somente ter citado Mestres homens em sua tese de doutorado, a estudiosa dedicou um tópico para 

abordar e se questionar a respeito do não reconhecimento das mulheres capoeiristas nessa hierarquia. 
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Souza e Devide (2011) ao relatar os dados de sua pesquisa sobre as representações 

sociais das Mestras e Formandas e sua participação no ensino da luta no Rio de Janeiro, 

argumentam que suas informantes relataram que sofreram obstáculos em relação à sua 

inserção, permanência e ascensão dentro dos seus grupos. Dentre esses mecanismos de 

resistência, segundo os autores estão: 

 

(...) diferença no momento de se graduar homens e mulheres, ficando essas muitas 

vezes preteridas em razão do sexo; hegemonia masculina nessa luta, com raízes 

culturais que diferenciam os homens e mulheres; infantilizações e ridicularizações, 

a fim de diminuí-las perante uma organização que às vezes se baseia num modelo 

sexista; e a família e amig@s (sic) como um fator impeditivo à inserção e 

permanência das mulheres, pois encaram a capoeira ainda como área de reserva 

masculina e reproduzem comportamentos e atitudes que preestabelecem 

comportamentos distintos para homens e mulheres, inviabilizando a presença 

delas na capoeira. (SOUZA; DEVIDE, 2011, pp. 8-9) 

 

 

Guizardi (2011) constata que quando ocorrem eventos de capoeira nos grupos que 

foram observados por ela, as mulheres ficam responsáveis pelas tarefas relacionadas à 

administração, organização e socialização desses eventos e destaca que a sua progressão na 

hierarquia desses grupos é desproporcional se comparada à progressão masculina, pelo fato 

de as posições de liderança serem exercidas majoritariamente por homens, o que leva a 

uma constatação de que futuramente os grupos de capoeira de Madrid serão comandados 

por indivíduos do sexo masculino.  

Zonzon (2014) ao falar sobre a desistência e afastamento das mulheres da prática da 

capoeira136 em sua tese de doutorado, relata que entrevistou algumas mulheres que 

expuseram os motivos de sua saída: a briga constante pelo toque do berimbau gunga ou 

para cantar uma ladainha, mulheres mais velhas que saíram do grupo desanimadas e se 

sentindo desrespeitadas por não terem recebido um título. A autora conta que algumas 

disseram que se esforçaram para adquirir as habilidades necessárias para serem 

consideradas boas capoeiristas e que se envolviam nas atividades do grupo. Aquelas que 

tinham o desejo de serem Treineis, Contramestras ou Mestras sentiam que tinham que se 

empenhar mais, a fim de conseguirem alcançar seus objetivos, enquanto os alunos homens 

com menos tempo de capoeira eram mais reconhecidos que elas. De acordo com Zonzon 

(2014, p. 233): 

 

                                                           
136 Zonzon se refere à ex-praticantes da capoeira angola. 
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Mesmo aquelas que não alimentavam esse projeto, enfatizam a desvalorização, a 

desqualificação, a falta de reconhecimento das suas habilidades e contribuições. 

Em um universo que não sanciona sistematicamente, isto é, através de critérios 

fixos, a aquisição de saberes (ao contrário da capoeira regional com seus exames e 

diplomas), os motivos que levam os mestres a escolher seus assessores (treneis, 

contramestres) e figuras de confiança são confusos, secretos e alicerçados em 

alianças oportunistas (lembrando que o oportunismo é um dos traços da malícia).  

 

Lilu ao falar sobre sua trajetória longa até conseguir alcançar o título de 

Contramestra, coloca que muitas mulheres que eram suas companheiras de capoeira 

também desistiram no meio do caminho:  

 

“(...) eu tive amigas na capoeira e elas desistiram da capoeira. Muito boas 

amigas que a gente pegava pneu, tirava arame, fazíamos nossos próprios 

berimbaus, fazíamos nosso próprio som, a gente viajava, viajava pro Rio de 

Janeiro! pra jogar capoeira no Rio de Janeiro, enfim. E elas foram deixando pra 

lá a capoeira.” 

 

Mexicana também menciona as mulheres que desistiram de participar do seu grupo 

em dois momentos: quando relata o desejo de fazer um memorial sobre aquelas que 

fizeram parte da instituição e quando fala sobre a organização do evento de mulheres do 

dia 9 de março de 2016, no qual foram convidadas algumas dessas mulheres ex-integrantes 

da FICA. 

Albuquerque (2015) coloca em seu estudo sobre as mulheres capoeiristas do 

Maciço de Baturité no Ceará que as mulheres resistem para permanecerem na prática, pois 

este ainda é um espaço de liderança masculina. Ao ouvir relatos de situações de opressão, a 

autora observa que essas capoeiristas almejam por protagonismo não só dentro dos grupos 

dos quais fazem parte, mas fora dos mesmos, na Grande Roda (sociedade):  

 

Apesar de cada vez mais aumentar o número de mulheres presente nos grupos de 

capoeira, este ainda é um espaço socialmente atribuído ao masculino. Ouvir os 

relatos de situações opressivas, me fez sentir que antes de mais nada, elas são 

mulheres resistentes. Resistem por que buscam protagonismo, não somente dentro 

da capoeira, mas protagonismo dentro de sua própria realidade. Elas querem e 

podem ser mestras, mestras de capoeiras e mestras de suas vidas. 

 

 

Estabelecendo uma relação com a Grande Roda, assim como na capoeira, onde as 

mulheres a fim de conseguirem alcançar uma posição de liderança dentro dos seus grupos 

se esforçam mais para atingir as competências exigidas (cantar, jogar e tocar bem), no 

mercado de trabalho essa situação é a mesma. Saffioti (2001) abordando o cenário das 
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relações de gênero na década de 80 cita que os sindicatos não simpatizam com a 

participação feminina em suas atividades, colocando obstáculos à sua participação e coloca 

que é raro encontrar uma mulher que seja membro da diretoria da entidade em que 

trabalha, nos cargos políticos igualmente, pois, argumenta que nas sociedades 

contemporâneas a participação da mulher nessa área é diminuta, um quadro que ainda é 

bastante atual.  

De acordo com Kanan (2010), para que uma mulher consiga assumir um cargo de 

poder, a mesma deve estudar mais para obter o mesmo nível salarial masculino, sempre na 

árdua saga de provar sua inteligência, competências, agilidades e habilidades. Ferreira 

(2004), analisando a representação feminina na democracia brasileira se questiona a 

respeito da baixa representação de mulheres nessa área, dado que as mesmas estão cada 

vez mais capacitadas profissionalmente e compõem a maioria nos cursos de formação 

básica e superiores do país. A autora levanta a necessidade de implementação de cotas para 

a inclusão de mulheres e Nogueira (2006) igualmente falando sobre a desigualdade de 

gênero existente no universo trabalhista, universo este tão masculinizado quando a 

capoeira, argumenta que é raro encontrar mulheres ocupando os altos cargos associados ao 

poder político ou à economia e o alcance à essas altas posições se dá de uma maneira 

muito mais fácil para os homens, mesmo que eles estejam menos preparados que as 

mulheres: “Todos os dados indicam que o número de mulheres decresce progressivamente 

conforme se ascende aos mais altos níveis da hierarquia. E, mesmo quando as mulheres 

chegam a ocupar postos de liderança é frequente que seja em setores de atividade 

econômica tradicionalmente femininos.” (NOGUEIRA, 2006, p. 58) 

Goelner (2005, p. 96) fala sobre a participação das mulheres nas práticas esportivas 

consideradas de alto nível, argumentando que embora  

 

(...) a participação feminina tenha aumentado significativamente nos últimos vinte 

anos no que diz respeito à atuação como atleta de alto nível, ainda é muito restrita 

sua inserção na gestão esportiva. No Brasil, apenas a Confederação Brasileira de 

Ginástica é dirigida por uma mulher: Vicélia Angela Florenzano, sendo que nas 

Federações Esportivas o índice não chega a 1%.  

 

Jaeger et al (2010) em seu artigo intitulado Trajetórias de mulheres no esporte em 

Portugal: assimetrias, resistências e possibilidades”, ao entrevistar mulheres que tem uma 

longa carreira na área esportiva, salienta que ainda assim, nenhuma delas conseguiu ocupar 

posições de comando nos altos cargos do esporte nacional. Dentre essas mulheres 
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entrevistadas “apenas duas assumiram o lugar de dirigente: uma exerceu o cargo de 

presidente de um clube de natação exclusivamente feminino e outra atuou como vice-

dirigente em um clube misto de basquetebol.” (p. 253) Nesse sentido, Goellner coloca que:  

 

(...) “não é o corpo “em si” que define a modalidade esportiva mais adequada para 

uma mulher nem mesmo se ela tem ou não capacidade para gerir uma 

federação ou para treinar uma equipe de alto rendimento. É a discursividade 

construída sobre a funcionalidade do corpo e sua correlata associação aos 

processos de socialização que provoca e constrói tais demarcações. (GOELLNER, 

2005, p. 6) 

 

Tanto os estudos que refletem acerca da liderança de mulheres no mercado de 

trabalho assim como em outras áreas, quanto os estudos sobre a presença da mulher na 

capoeira, revelam que o universo capoerístico nesse aspecto de gênero é semelhante à 

Grande Roda, pois, também se constitui em um espaço masculino onde as referências 

ainda são masculinas, no qual as mulheres devem travar disputas para serem reconhecidas, 

mesmo que elas possuam as habilidades exigidas. Assim como foi constatado através das 

falas de Mexicana e Lilu, Jaeger et al (2010) ao se referirem à sua pesquisa, colocam que, 

embora exista uma relação assimétrica entre homens e mulheres no campo esportivo, as 

suas entrevistadas não se posicionaram como vítimas dessa dominação masculina, isto 

porque, “nas suas narrativas, emergiram estratégias particulares de resistência, voltadas 

para conquistar espaços ou assegurar os que ocupam.” (JAEGER ET AL, 2010, p. 259) Ou 

seja, ainda assim, existem mulheres que conseguem resistir em meio a todas essas 

adversidades. 

Nesta pesquisa busquei compreender, através das trajetórias de vida de Mexicana e 

Lilu, como elas conseguiram permanecer em um campo onde as mulheres ainda são 

discriminadas e por esse motivo muitas acabam desistindo de serem capoeiristas. Nessa 

perspectiva, como as duas conseguiram assumir posições de protagonismo137 mesmo 

diante de vários desafios que foram citados no capítulo 3, os quais elas foram “driblando” 

ou melhor dizendo “gingando” durante o seu percurso. Um dos fatores de resistência é a 

paixão pela prática, o tal encantamento já mencionado. As duas ao falarem da capoeira 

relatam uma intensidade que ultrapassa o simples fato de estarem ligadas à uma atividade 

física. Para elas, a capoeira está relacionada a algo mais forte, mais místico e energético 

que nem elas mesmas saberiam definir. Mexicana fala sobre o porquê do desejo de 

                                                           
137 Esses questionamentos são as perguntas que deram origem a esta pesquisa. 
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permanecer na capoeira e Lilu tenta compreender o porquê da sua identificação com a 

prática: 

 

Eu acho que me dá satisfação de toda essa energia que eu tenho guardada jogar 

pra fora, então, tipo... tanto no suor, no trabalho físico que eu preciso porque eu 

sou hiperativa, tanto como que ela me dá um retorno de energia no... na hora do 

treino tem alguma coisa que eu esqueço de tuuuudo na hora do treino, na hora 

que eu vejo o Mestre Valmir também, me faz bem, que eu vejo os meus colegas, 

me faz bem, que eu converse de outras coisas, quando eu estou chateada. Eu acho 

que é um remédio pra mim, é um remédio psicológico, emocional, grande. As 

rodas também são! Por isso que eu vou muito pra roda porque é... é tipo um 

curativo que eu faço, uma reciclagem pra mim. Só por isso... é isso, é uma coisa 

bem pessoal mesmo. (Trecho da entrevista de Mexicana) 

 

 (...) e... inclusive essas coisas depois me deram muitos pensamentos assim sobre: 

“pô, se ancestralidade tá ligado à antepassado, se... como era, como é me sentir 

tão próxima desse povo que sofreu isso tudo e vim exatamente... a minha origem 

vim exatamente da origem contrária disso, dos portugueses, da Europa e... eu 

fiquei, eu fico pensando muito da onde é, aonde que fica essa identificação. Ela... 

ela não é só sangue que corre na veia, tem alguma coisa que te chama ali e que te 

deixa profundamente é... ligado aquilo, conectado aquilo, mas... é espiritual, é 

além daquela herança genética, física, social, que você traz. (Trecho da entrevista 

de Lilu) 

 

 

E quais foram às estratégias que essas mulheres construíram para permanecerem e 

resistir? Lilu, ao recordar da época que fazia parte do grupo de capoeira contemporânea 

em Belo Horizonte, diz que nas rodas havia um costume comum de os homens carregarem 

as mulheres no colo quando terminavam o jogo com elas. Ela coloca que mesmo sem 

refletir naquele momento sobre a situação da mulher nesse meio, esse foi o seu primeiro 

ato de resistência à dominação masculina:  

 

(...) isso foi o número um pra mim. Isso aí foi assim: “não vai me carregar no 

colo!”  Então, o jogo, foda-se o que aconteceu no jogo, pode acontecer tudo, mas, 

o meu objetivo no jogo ali era ficar no chão, era terminar o jogo no chão. Isso 

assim foi... talvez a minha primeira sacada assim de tipo: “eu não quero que me 

carreguem no colo! Não quero isso!” 

 

 

De acordo com Saffioti (2001, p. 120), as mulheres resistem ao processo de 

exploração-dominação que sofrem e “pode-se afirmar que mecanismos de resistência estão 

sempre presentes, alcançando maior ou menor êxito.” Mexicana, embora não possua um 

título que lhe foi concedido oficialmente, se assegura da aproximação direta com os seus 

líderes, a qual conseguiu conquistar por ser a integrante mais velha do grupo, o que lhe 

garante atualmente que as suas opiniões e atitudes sejam ouvidas: 
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Eu acho que... nunca... sempre me mantive um pouco “eu”. Eu nunca fui... nem 

só... só o que os líderes falavam eu fazia, não! eu falava: “sim!” mas, também eu 

fazia não, sem falar pra não pra eles. Eu sempre me mantive sem... sem estar 

sempre atrás deles. Nunca fiquei atrás deles, não! eu brigava com eles até com 

Treineus que tinha mais tempo quando eu entrei. Como hoje em dia com os 

Contramestres eu sempre troco ideia, dialogo, já discutimos bastante... mas, não 

faço tudo que eles querem não! 

 

Sobre o fato de não fazer tudo que as lideranças mandam, Mexicana coloca que não 

consegue agir como se fizesse parte de um exército: com horários rígidos a serem 

cumpridos, tendo que ajudar em determinadas coisas e até mesmo sendo censurada em 

relação às suas posturas:  

 

(...)me mantém muito na linha como um exército um pouco, não? porque eu sou 

mais simpática, eu gosto de fazer piada! E eles não gostam, eles são muito sérios 

dentro da roda, é... esses tipos de coisas... Rigidez um pouco, não? dentro do 

ritual da roda... sempre... é engraçado hoje em dia porque pra fazer o arame eu 

aprendi com o Mestre, mas, já os Contramestres faz muito similar ao Mestre. 

Hoje em dia eu faço completamente diferente do Mestre e dos Contramestres, o 

arame. Quando o Contramestre me viu a última vez fazendo o arame: “Poxa, 

você não faz como a gente? Não, mas é o mesmo resultado!” então, isso é um 

exemplo de muitas coisas. Eu faço, o resultado vai dar o mesmo, mas meu 

caminho vai ser diferente e eu acho que eles conseguiram me respeitar. Hoje em 

dia, eu acho que existe o respeito, eles me chamam em off, sempre falamos em off 

as coisas.. Eles hoje em dia conseguem comigo fazer isso em off, discretos, 

também eu não dou meus gritos, fico, como é o nome... debruçando pra todo 

mundo, se não troco ideias com eles no pessoal pra chegar a um acordo legal. Eu 

acho que eles já sabem que eu estou aí e eles estão aí, mas eu estou aí e eu tenho 

competência porque eles me ensinaram e eles não podem dizer que não, se eles 

me ensinaram e também tem a figura do Mestre que eu sempre treinei a maioria 

das vezes com o Mestre. Hoje em dia, o Mestre viaja e eu fico com eles. Mas, eles 

não podem negar porque eles me ensinaram e eles me ensinaram bem! Só que eu 

faço de outro... talvez outro tipo de estratégia que dá a mesma coisa.  

 

 

Citando o exemplo das lutas das classes, Foucault (2006) coloca que não existem 

relações de poder sem resistência, pois, estas são reais e eficazes quanto mais elas se 

formem no lugar onde essas relações são exercidas. Dessa maneira é possível constatar que 

o poder não é simplesmente aceito passivamente, sem contestação. Ainda sobre o ato de 

resistir, Lilu destaca a segunda estratégia utilizada para permanecer nas rodas ou melhor 

dizendo, demarcar o seu território nesse campo dominado pelos homens: 

 

E aí, disso eu lembro de duas coisas, uma coisa que eu acho até que você já 

ouviu, mas, enfim, vou falar da segunda coisa primeiro que aí foi quando me 

bateu essa coisa de tipo assim: o tanto que eu abaixar, o cara vai abaixar 

também, né? Então, me deu um rabo de arraia, toma outro! E aí me dava um 

prazer muito grande ver um cara suado ao jogar comigo. Botar o cara pra suar 
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também... quando você é forte o suficiente pra sacar isso, que seja 

inconscientemente, mas, quando você saca isso, isso volta de uma forma muito 

forte assim. E... aí você passa talvez a ocupar esse lugar de exemplo, né? É... 

tocar berimbau é a mesma coisa... a mesma luta! Sim, de “eu vou pegar o 

berimbau ali e vou ficar não sei quanto tempo”. Quando eu comecei a frequentar 

a roda do terreiro, que eu cheguei aqui em 2000 e eu tava até grávida em 2000 

e... mas, eu passei o ano inteiro indo naquela roda, eu lembro. E a minha, e o meu 

objetivo indo na roda do Mestre Lua ali era não jogar no “Adeus, adeus”. Eu 

tinha consciência de que assim: “eu sou uma mulher e uma mulher nessa roda vai 

jogar antes do ‘Adeus, adeus’. 

 

 

Ao falar do seu objetivo de jogar antes de cantarem a música “Adeus, adeus”138, 

Lilu explica dizendo que as mulheres geralmente ficavam olhando os homens jogarem 

durante toda a roda e somente nesse momento quando todos levantavam e começava a 

acontecer o jogo de compra139, elas se sentiam permitidas a jogar, mas, ainda assim, não 

permaneciam durante muito tempo. Lilu coloca também que em muitos momentos em um 

jogo, quando um homem está no pé do berimbau para jogar com uma mulher, é possível 

perceber na sua expressão facial o descontentamento de ter que jogar com uma capoeirista, 

uma vez que para eles, capoeirista mulher é sinônimo de capoeirista fraca: 

 

Então, todas essas coisas, essas leituras a gente capta, cara! que a gente né boba. 

Então, a gente capta isso! Então, muitas mulheres desanimam disso... dá uma 

raiva, dá uma tristeza, cê vai trabalhar com um sentimento negativo? É melhor 

deixar isso pra lá! Não jogar, né? Jogo quando der. Muitas mulheres agem assim. 

 

 

Porém, Lilu não agiu assim e esses “nãos” serviam como ela disse em vários 

momentos durante a entrevista, como um retroalimento, um desafio: 

 

(...) “peraí, eu vou me alimentar disso e eu vou furar esse bolo!” Passava a ser 

um desafio pessoal, gostoso também! Assim como jogar com uma pessoa que joga 

bem é gostoso, você dar um jeito de tá ali naquela roda ali, também é uma 

estratégia. Eu tava ali na roda criando minha própria estratégia, jogando um 

jogo que ninguém tava, mas, eu tava criando pra mim ali, como é que eu ia entrar 

ali, né? 

 

 

De acordo com Souza e Knijinik (2007, p.40), “A vontade de vitória, garra, luta 

pelo espaço e destruição simbólica do adversário, que estão presentes no mundo esportivo, 

                                                           
138 “Adeus, adeus, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem, eu vou agora, boa viagem, eu vou com Deus, 

boa viagem e com Nossa Senhora...” Essa música geralmente finaliza as rodas de capoeira. 
139 A compra de jogo acontece quando em um jogo com dois jogadores, um terceiro pode interromper e escolher 

um dos dois para jogar. Geralmente, os escolhidos para continuarem são os homens.  
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requerem ações bruscas dos atletas, sejam homens ou mulheres.” E foram essas ações 

estratégicas de não desistirem e encontrarem maneiras de continuarem nesse espaço que 

Lilu e Mexicana usaram como instrumentos de defesa e de luta por um espaço. Lutar, 

mesmo que de uma forma inconsciente para serem uma referência para as outras mulheres 

está presente nas falas das duas. Mexicana, por exemplo, quando relata sobre a organização 

do evento do dia 9 de março de 2016, destaca que embora não tenha poder de decisão no 

grupo, pois, não possui título, ainda assim, conseguiu realizar o evento malandramente, 

como a mesma coloca, convidando mulheres ex-integrantes – a fim de que as novas 

integrantes tomassem como referência a história das outras mulheres que conviveram 

naquele espaço – que expressaram suas mágoas naquele momento: 

 

(...) mas, ele140 e o Mestre Cobrinha por outras pessoas já sabiam que ela ia141... 

E que minha intenção era essa. Então, senão não iam... não ia ser permitido 

porque eu não tenho poder de decisão na FICA. Nem na FICA e no meu grupo 

por quê? porque não tenho, porque tenho outras pessoas que estão na minha 

frente. Não tenho poder de decisão. Só que eu cheguei pro Mestre e falei: 

“Mestre, eu quero fazer isso e eu vou fazer e o senhor... ele disse: “pode fazer!” e 

ele viajou. Então, eu nem tive contato com ele, então, malandramente e não 

malandramente, mas, também, eu não procurei os Contramestres pra nada... 

 

 

Jaeger et al (2010), analisando o percurso e resistência de mulheres esportistas em 

Portugal destacam que para conseguirem chegar em uma posição de protagonismo, elas 

passaram por inúmeras dificuldades e para isso precisaram “criar alternativas para 

enfrentar as dificuldades de modalidades nem sempre valorizadas, incorporar as 

mudanças... aprender a negociar a sua permanência no interior de um campo fecundo de 

contradições.” (P. 250) Essa negociação da permanência em um campo que está a todo o 

tempo tentando negar e minimizar a sua participação, muitas vezes é gerida sem conflitos, 

sem “bater de frente” com as lideranças e até mesmo em alguns momentos concordando 

com os critérios e regras impostos por elas, a fim de resistirem e conseguirem permanecer. 

Saffioti (2010, p. 19) em uma palestra sobre Beauvoir citando o seu livro A ética da 

ambiguidade, destacou que vivemos em um mundo em que a dominação masculina é 

muito dramática e, “se nós não conhecêssemos o terreno da ambiguidade, nós não 

saberíamos negociar para sobreviver, porque é bem isso, a mulher negocia para 

sobreviver”.  

                                                           
140 Se refere ao Mestre Valmir. 
141 Uma das ex-integrantes que falou sobre a sua saída do grupo. 
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Na primeira conversa informal142 que tive com a Mexicana, ela me falou que para 

uma mulher conseguir organizar alguma atividade dentro de um grupo de capoeira é 

importante não entrar em conflitos com os homens líderes. Ela conseguiu construir e 

manter uma relação próxima com o Mestre e os Contramestres ao longo desses anos, e, 

pude observar que devido a isso ela consegue realizar algumas atividades dentro do grupo. 

Contudo, em meio a essa negociação pela sobrevivência – tomando como referência a 

expressão de Saffioti –, Mexicana optou por aceitar que nem todos podem alcançar uma 

posição de poder nessa hierarquia e justificando a liderança de pessoas, assim como 

aconteceu na trajetória da Lilu, que chegaram depois dela, coloca: 

 

Dentro da capoeira. Eu acho que cada um quando chega tem um papel. Todo 

mundo pode? Pode! Mas têm certos tipos de cargos, de lideranças, de falas que 

não é pra todo mundo. Que tem que deixar passar ou dar espaço pra o outro ou a 

outra passar e você bater palmas, sendo que você pode ser mais velho, mas, se 

tem condições melhores tem que deixar, eu acho, esse espaço pra essas pessoas, 

eu acho. Isso da capoeira, assim... eu acho que isso hoje em dia é uma coisa que 

se fala e não se fala de dar espaço, deixar passar, deixar entrar pelas portas 

principais e não pelas portas dos fundos as pessoas, sendo que não é uma fila, a 

capoeira não é uma fila que você faz e “ah, vá você, vai você”, não! Pode chegar 

alguém que traz um conhecimento e passar na sua frente, pode sim! 

 

Entretanto, aceitar o sistema hierárquico do seu grupo como um processo que faz 

parte da tradição da capoeira como a Mexicana menciona, o qual nem todos podem 

alcançar, também pode ser compreendido como um mecanismo de defesa e resistência, 

pois, “bater de frente” e ser contrária a isso significaria no seu caso, desistir, sair do 

grupo143 como muitas mulheres fazem e abandonar uma prática que a proporciona bem-

estar e encantamento, independentemente de ser reconhecida ou não, como a própria diz:  

um fato é fazer capoeira, dentro da minha vida é um fato independentemente se o Mestre 

está, se não está, se tenho pessoas pra treinar, se não tenho pessoas pra treinar, é uma 

coisa minha! Eu... eu preciso ir e eu vou! Mexicana também nutre um sentimento de 

afetividade muito forte pelos seus líderes, sentimento esse de pertencimento a um grupo, a 

uma comunidade. Percebo que por isso ela prefere se relacionar harmonicamente com seus 

Mestres e Contramestres. De acordo com Bauman (2003, p. 7), “As palavras têm 

significado: algumas delas, porém, guardam sensações. A palavra ‘comunidade’ é uma 

dessas. Ela sugere uma coisa boa: o que quer que ‘comunidade’ signifique, é bom ‘ter uma 

comunidade,’ ‘estar numa comunidade’”. Esse sentimento agradável de pertencimento a 

                                                           
142 Essa conversa aconteceu no dia 6 de outubro de 2016, em Salvador. Ela compareceu no local com a sua filha. 
143 Ou até mesmo ser expulsa, como acontece em alguns grupos. 
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um coletivo, no qual as pessoas compartilham características e ideias comuns é muito 

importante para a manutenção, estruturação e existência dos grupos de capoeira.  

Um dos obstáculos encontrados que foi citado no capítulo 3, o qual elas resistem 

até hoje é o fato de uma ser estrangeira e a outra branca, inseridas em uma prática corporal 

de origem negra e também por morarem em uma região onde a maioria dos habitantes é 

negra.144 Isso é um dado interessante porque podemos afirmar que o machismo presente 

nas relações de gênero na Grande Roda é um fenômeno que se reflete na Pequena roda, 

mas, existem outras particularidades. Uma delas diz respeito ao fato de como o "gringo" 

e/ou branco são tratados no universo da capoeira. Para os capoeiristas, sobretudo muitos 

Mestres e Contramestres, os estrangeiros não têm capacidade para jogar bem e por isso, 

devem ser ridicularizados tanto no grupo quanto no momento da roda.145 Como a capoeira 

é uma prática corporal de origem negra, muitos capoeiristas enxergam as pessoas brancas e 

estrangeiras como apropriadores dessa cultura. Analiso a atitude discriminatória dos 

capoeiristas negros como uma espécie de defesa dos seus antepassados que sofreram 

durante muito tempo na história do Brasil, dado que de acordo com Cabral (2013), a 

capoeira surgiu como um instrumento de enfrentamento à opressão que os descendentes de 

africanos sofriam durante o sistema escravagista, opressão praticada pelos brancos 

estrangeiros ou descendentes desses estrangeiros, sobretudo os portugueses. Analisando a 

tradição nas cantigas de capoeira, a autora fala sobre esse ressentimento presente nas 

cantigas146: 

 

O soar do berimbau entoando uma ladainha, quadra ou corrido, muitas vezes 

evoca da memória coletiva a opressão pela qual passaram os negros escravizados, 

ao mesmo tempo exprime a recusa em esquecer, e a ânsia de superação das 

sequelas sociais produzidas no período da escravidão. Estabelecendo deste modo 

outras formas de luta e resistência, a partir da capoeira, por meio dos seus 

fundamentos, músicas e cantigas, as quais, atualmente, se unem às formas de 

organização social como o movimento negro e a ações antirracistas.  (CABRAL, 

2013, p. 191) 

 

 

Sobre sua vivência como estrangeira em Salvador, Mexicana relata: Eu acho que 

todos os dias lembro que sou discriminada e que eu sofro de racismo e segregação (risos). 

                                                           
144 Mexicana mora em um bairro de Salvador e Lilu em Vilas do Atlântico que é um bairro do Município de 

Lauro de Freitas, considerado região metropolitana da cidade. 
145 Outros comentários baseados nos estereótipos: os estrangeiros fedem, não jogam bem, etc. 
146 Ressentimento que ainda se reflete nas relações entre negros e brancos/estrangeiros no universo capoeirístico. 
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São três coisas diferentes que eu recebo toooodos os dias! Tanto fisiologicamente, não? mi 

visual, não? como pela fala, como as condutas eu acho... 

Ao falar da América Latina, coloca que diferente do Brasil, nos outros países do 

continente, os latinos têm orgulho e consciência de sua identidade latina e que superaram o 

fato de os espanhóis terem invadido seus lugares de origem e terem matado alguns de seus 

ancestrais: 

 

Nós temos superado isso, eu acho que com a luta social, com as revoluções, com 

os ensinamentos e esse orgulho pátrio! Que você tem como mexicana, como 

chilena, como cubano, não? que difere de outros países. Eu acho que isso me tem 

sido forte pra tudo que vem, não? de discriminação, segregação e a nível racial. 

Eu acho que ainda atinge! Eu recibo, recibo! Mas, não atinge por quê? Porque é 

pelo fato que eu sou latino-americana, conheço minha cultura, conheço minha 

língua e conheço minha história. Isso Marcos Garvey já falava: “quem não 

conhece de onde você vem, tá perdido”. E é verdade! Isso não me faz perdido. 

 

E sobre como é ser vista e tratada como uma estrangeira, tanto no universo da 

capoeira quanto na sociedade baiana: 

 

Eu, eu... eu sempre tomo essas coisas pra o lado amável! Antigamente me retava 

muito quando escutava a palavra “gringo”, não? era quase virar e dar uma lição 

da palavra “gringo” e de onde vem e o motivo... e bom! Acho que o bullying mais 

forte não sofre o afro-brasileiro, não! Dentro da capoeira quem... sofre o bullying 

holístico, holístico! É a pessoa que vem de outro país, de outra nacionalidade, de 

outra cultura, de outra modalidade de pensar pra capoeira. Eu acho que aí, aí 

sim se pode várias coisas... eu já fui testemunha de várias coisas desagradáveis, 

muito... teve uma hora que dava vontade de chorar com a pessoa! Ou sabe? é... e 

também fora, não? a cultura é muito forte aqui na Bahia e no Brasil, mas eu acho 

que se superando um, se fortalecendo, isso vai mudar. O corpo fechado, mudar... 

e tentando isso quando você tem um grupo de pessoas que pode abrir a boca...147 

 

Já a Lilu fala sobre o duplo preconceito que sofre por ser branca e mulher no 

universo da capoeira, especificamente falando da Bahia. Sobre ser mulher, ela diz:  

 

(...) olha, eu acho que... os dois preconceitos eu já sofri. Eu acho que o 

preconceito por ser mulher, é uma coisa que a gente vai minimizando a partir da 

hora que você ganha o empoderamento de jogar capoeira, tocar e cantar. Eu 

acho que você vai... eu acho que na verdade, quando a gente é capoeira mesmo, 

quando a gente tem essa... quando esse negócio entra na nossa veia, meio 

viralmente assim e você vai, essas coisas te alimentam assim, pra você ser, é... 

lutar contra isso mesmo.  

 

                                                           
147 Nesse momento da entrevista, Mexicana cita o exemplo de um Mestre que repreendeu o uso da palavra 

“gringo” em um evento público onde estavam presentes muitos praticantes e Mestres de capoeira. 
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Sobre o conflito que enfrentou no início de sua trajetória por ser branca e sobre ser 

mulher inserida em uma sociedade machista, relata: 

 

(...) ao me encantar pela capoeira, eu acho que eu comecei a sentir um pouco de 

culpa assim, de ter grana, de ter sido criada é... de uma forma confortável 

enquanto tanta gente... isso foram grilos que eu tou resolvendo agora assim. É... 

durante muito tempo eu fiquei na dúvida se eu gostaria de ser negra, se eu era 

insatisfeita com o fato de ser branca e... então, foram coisas assim, muito 

profundas! (...)Uma vez quando eu cheguei aqui148, eu e Luciano a gente tava indo 

pra praia, a gente se perdeu aqui e eu virei pra um cara e falei assim: “ó moço, 

pra que lado fica a praia?” e ele tava bêbado. Aí ele olhou pra mim e falou assim: 

“homem fala com homem, mulher fala com mulher. Eu vou responder pra ele.” E 

respondeu pro Luciano no dia, onde era o caminho e não pra mim. Então, esse 

ranço machista, assim é uma coisa: “an!” (Lilu faz uma careta) né? 

 

 

Durante muito tempo essas duas mulheres tiveram que enfrentar dificuldades de 

uma maneira muito solitária149, sem poder compartilhar seus anseios com outras mulheres 

também capoeiristas como elas, devido a um sistema de competição existente entre as 

mesmas e em muitos casos até estimulado pelos homens – direta ou indiretamente, 

consciente ou inconscientemente – dos seus grupos, pois, “para além de suas vontades e de 

sua consciência, mulheres e homens estabelecem relações de poder em todos os âmbitos.” 

(LISBOA, 2015, p. 26) Como foi colocado no capítulo anterior, mesmo com os eventos 

pensados e organizados por mulheres, ainda existe uma falta de união entre elas, colocadas 

em alguns momentos por ambas: 

 

Esse evento150, por exemplo que rolou aqui eu fiquei pensando sobre isso, assim. 

A gente conversou durante umas 2 horas e depois não teve roda e aí eu fico 

pensando assim: isso é impossível se for um evento de homem. Que evento de 

homem que vai promover uma conversa que não vai rolar uma roda de capoeira 

depois? Tudo bem que é uma característica nossa, pode ser que as outras 

mulheres não tenham necessidade disso, mas, eu senti falta de uma roda. Eu acho 

que depois daquela conversa toda linda, eu queria ver se a gente em roda, fazer... 

ia ter a mesma performance, né? Ter a mesma amizade, o mesmo respeito uma 

pela outra ou se a gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido, né? De 

trabalhar o nervoso, de trabalhar, é... enfim, uma mulher te colocando em cheque, 

puxando sua perna, como é isso, né? Levantar com calma e continuar um jogo, 

fazer um jogo bacana, um jogo duro, mas, bacana, então, não sei se... atende a... 

apenas essa coisa das mulheres tarem separadas. (Trecho da entrevista de Lilu) 

 

                                                           
148 Em Vilas do Atlântico. 
149 Embora as duas sempre citem os homens como suas referências e muitas vezes como aqueles que a apoiaram 

durante o percurso. 
150 Lilu se refere a um evento intitulado “1º Seminário Feminino de Lauro de Freitas no qual foi convidada para 

falar sobre o histórico da mulher na capoeira. 
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Nós não temos a capacidade, eu falo por mim e eu falo porque eu vejo isso, nós 

não temos a capacidade de jogar entre nós. Que eu vejo que os homens jogam 

entre eles. Nós não temos a capacidade de jogar, de uma dar a rasteira, dar uma 

cabeçada, de subir e falar: “maneiro, bora jogar!” não! nós não temos a 

capacidade de relaxamento que eu vejo que têm os homens um pouco que levam 

mais na... entre aspas na esportiva, eles levam mais. Eu nunca vi uma briga entre 

dois homens e eles tavam bem zangados, não! ao contrário! é... essa situação de 

união de mulheres pra mim... e quando é... eu vejo que os acidentes que eu tive na 

capoeira pesados foram... é... originados também por mulheres. No final de 

contas eu me machuquei ou até agora... hoje em dia, esse olho foi o primeiro é 

homem151, mas, as outras vezes que me machuquei, que me chateei, é tudo mulher! 

(Trecho da entrevista de Mexicana) 

 

 

Figura 8: Programação do 1º Seminário Feminino de Lauro de Freitas no qual Lilu foi convidada 

para     falar sobre o histórico da mulher na capoeira. 

Fonte: Arquivo pessoal da Lilu. 

 

 No entanto, embora todas essas situações relatadas que envolvem a questão da 

competição e desunião entre as mulheres, Lilu e Mexicana percebem e admitem uma 

mudança nos dias atuais, destacando que esse câmbio de atitudes durou anos para 

acontecer. Ambas argumentam que esse sentimento de sororidade é algo novo e tem 

servido como estratégia para que as mulheres denunciem situações machistas e mostrem 

que são tão boas capoeiristas quanto os homens. De acordo com Lisboa (2015, p. 21): 

 
Na medida em que as mulheres foram se conscientizando do seu lugar de 

submetimento na estrutura patriarcal, ocorreu uma revolta que inicialmente 

                                                           
151 Mexicana se refere a um golpe sofrido no olho por causa de uma cabeçada na roda que ocorreu no evento em 

Valença. 
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recebeu o nome de “sororidade”, ou “irmandade”. A raiz etimológica da palavra 

“Sor” definida oficialmente como “irmã”, quase sempre com conotação religiosa, 

fez com que essa nomenclatura fosse rechaçada nos espaços acadêmicos. Trazida 

para o debate, a ressignificação do termo “sororidade” o trouxe para a dimensão 

de grupo, mais ou menos organizado, com maior ou menos consciência de sua 

marginalidade ou de sua condição de desigual; mulheres unidas que lutam contra 

qualquer submetimento. 

 

Sobre essa nova concepção a respeito da mulher que está ali ao lado, 

compartilhando as mesmas experiências, Lilu coloca: 

 

Foi é... muito machismo, muito machismo... o mundo, o mundo muito masculino 

da capoeira, muito masculino, muito masculino, as mulheres tomaram conta 

mesmo, chegaram junto, aprenderam, treinaram e muitas se sentindo dessa forma 

isoladas ou solitárias. Mas... e agora elas chegaram nesse ponto, né? De boa 

performance, de saber tocar, de saber cantar, de saber se colocar, de não ter 

medo, né? Eu acho que é o momento de se retirar, de se refletir, de se fortalecer, 

de... de mostrar, mostrar um pouco... mostrar não, né? Naturalmente fazer esses 

homens sentirem que: “ó, elas chegaram, não tem como negar mais, né? Elas 

chegaram, elas estão articuladas, não dá pra ficar fazendo sacanagem com uma e 

com outra que a outra não vai saber, não existe isso mais.” As coisas estão sendo 

colocadas, as pessoas tão falando suas histórias e as coisas que sofreram, os 

abusos e, enfim. 

 

 

Lilu também fala que começou a perceber a questão de gênero na capoeira a partir 

do momento que começou a trabalhar com as mulheres do seu grupo Mariás em 2013, mais 

precisamente depois de ter sido reconhecida como Contramestra porque antes disso, 

reproduzia o que os homens faziam com as mulheres no momento da roda: 

 

(...) sem querer você vai reproduzindo isso também, então, algumas vezes uma 

mulher abaixou na minha frente no pé do berimbau e eu também falei: “porra, na 

única oportunidade de jogar aqui, eu vou jogar com essa mulher que não joga 

nada.” Então, é... bem doloroso assim, a gente depois parar pra pensar sobre isso 

e assumir isso e falar: passei pra frente, né? 

 

Essa relação de poder existente e reproduzida entre as próprias mulheres se refere, 

segundo Lisboa (2015), às relações intragenéricas152 que são aquelas que ocorrem entre 

pessoas do mesmo gênero, entre mulheres por serem mulheres, e entre homens por serem 

homens. Dessa maneira, a similaridade de gênero não significa igualdade, pois, de acordo 

com Lisboa dentro de cada categoria existem relações de hierarquias nas quais, mulheres 

podem dominar outras mulheres e homens exercerem domínio sobre outros homens.  

Sobre esses novos tempos de sororidade e sobre sua postura como mulher que serve 

de referência dentro do seu grupo, Mexicana coloca: 

                                                           
152 Aqui Lisboa faz referência ao conceito de Lagarde (1996). 
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Sim. Eu acho que isso vai mudando. É que a mulher vai saindo, não? da casa de 

capoeira, da casa dela de capoeira. Isso vai mudando completamente. Isso já é 

uma luta e não só delas, no sentido das que já estão formadas, senão eu percebi 

que elas estão formadas gracias a um bocado, um monte de pessoas que veio 

atrás, que não conseguiram. Eu acho que isso é bem importante... estou querendo 

fazer essa homenagem a essas mulheres, não? que eu estou aí, que eu me vejo na 

FICA hoje em dia, eu sou a mais velha, sendo cobrada... sei que tenho 

capacidade, mas, eu sei quizá há muitas décadas atrás, uma década atrás, tinham 

várias mulheres querendo talvez estar no meu local, no sentido de no meu lugar, 

no sentido de ter esse tempo pra treinar, ter essa força e que talvez pelas 

circunstâncias se afastaram... 

 

 

 

 É possível perceber através da fala das duas capoeiristas que foi a partir do 

momento em que se conscientizaram sobre as relações assimétricas de poder entre homens 

e mulheres na capoeira, após anos reproduzindo as atitudes dos seus opressores com as 

outras oprimidas como elas, que começaram a acreditar e a agir para modificar esse quadro 

e a pensarem em formas de lutarem juntas. No entanto de acordo com Foucault, “não é 

fundamentalmente contra o poder que as lutas nascem. Mas, por outro lado, as relações de 

poder abrem um espaço no seio do qual as lutas se desenvolvem.” (FOUCAULT, 2006, p. 

277) 

 Lisboa (2015) argumenta que a fim de combater as relações de dominação e 

estabelecer uma relação de união, torna-se necessário a formação de “pactos entre as 

mulheres”, os quais: 

 

 (...) requerem uma centralidade ética e uma estética feminista como princípios; 

usar uma linguagem de respeito entre nós mesmas; não depreciar; considerar a 

estética de cada uma de nós como uma escolha de sujeitos livres, sem amarras 

nem tabus; não explorar pessoas... não oprimir / não submeter as mulheres a 

nenhum tipo de violência nem humilhação. Respeitar as diferenças, de classe, 

raça/etnia, orientação sexual, identidade de gênero, geração, enfim, evitar 

competições e disputas entre nós mesmas pois estas acirram ainda mais a 

dominação masculina que se enriquece com as nossas desavenças! (LISBOA, 

2015, p. 29) 

 

Para Pierro (2007) permitir que mulheres façam parte de um grupo onde existe uma 

tradição masculina, como no caso do seu estudo que é o triathlon é até tolerável, entretanto 

a partir do momento que essas mulheres demonstram habilidades similares ou superiores 

como o poder da força, da velocidade e da resistência, etc., os homens se sentem 

incomodados e desafiados. Segundo a autora, esse conflito aparece porque a nossa 

sociedade também é marcada por um domínio masculino, fenômeno que tem sido invertido 
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em diversas áreas, especificamente nas práticas corporais onde o número de mulheres têm 

aumentado, o que tem constrangido alguns homens.  

Jogar de igual para igual com os homens, sempre foi o desejo de Lilu que embora 

admita que joga tão bem quanto os homens, argumenta que isso não seja plenamente 

possível já que eles geralmente são mais fortes fisicamente que as mulheres. Para Lilu, 

nutrir o sentimento de que existe um elemento que a torna “café-com-leite” a incomoda 

bastante: 

 

Me incomoda até hoje saber que existe um elemento que me deixa “café-com-

leite”. Eu não gostaria que esse elemento existisse, sabe? Eu acho que o meu 

desejo assim, interno, talvez infantil de capoeira, assim, é tá de igual pra igual ali. 

É... que eu possa realmente, que eu esteja numa situação de igualdade ali mesmo, 

que eu acho que é o que a gente vive pregando que a capoeira proporciona. Não é 

igualdade, igualdade, mas, é igualdade de oportunidades. É... sempre me 

acompanha... de vez em quando eu fico de frente pra esse sentimento de: “pô, eu 

sou café-com´leite”! né? E isso me incomoda. Eu não gostaria de ser “café-com-

leite”, eu gostaria de tá numa posição ali. Lógico que a força é impossível que eu 

sou mulher mesmo, é constituição, não tem como, mas aonde é que a gente tá 

realmente desprovido desse elemento da força, ou se ele faz parte mesmo... há um 

incômodo, há alguma coisa que ainda não me deixa me sentir completa, mesmo 

depois de estar há 25 anos fazendo isso. 

 

 

Lovisolo et al (2009) em seu estudo intitulado Esporte, mulheres e masculinidades, 

destacam o depoimento de uma das suas entrevistadas que expressa o desejo que a 

acompanha desde as suas primeiras aulas de jiu-jitsu que é o de não ser “aliviada” pelos 

homens que treinavam em sua academia, ou seja, o mesmo sentimento de Lilu de não ser 

tratada como “café-com-leite” pelo fato de ser mulher:  

 

[...] a minha primeira aula foi muito engraçada, porque já não era uma menina 

‘não me toque’. Eu não aceitava que me ‘aliviassem’. Ana considerava-se 

totalmente capaz e não queria que houvesse tratamento desigual pelo fato de ser 

mulher. “Mas eu queria fazer igual ao jeito do que todo mundo estava fazendo, eu 

nunca aceitei que me tratassem assim de forma diferente no treino.” Pois, segundo 

Ana, este fato não atrapalha seu desempenho nos treinos, porque no jiu-jitsu, a 

força não é um fator prioritário, mas a técnica bem executada. (LOVISOLO ET 

AL, 2009, p.16)  

 

 

Ana, a participante da pesquisa acima, também admite que no que se refere à força, 

os homens são mais fortes, porém, esse não é o fator prioritário porque de acordo com ela, 

a técnica também é importante. No caso da capoeira, a força pode ajudar na execução dos 

golpes, no entanto, a flexibilidade pode ajudar no equilíbrio, um fator importante no jogo, 

pois, não ser derrubado e ter agilidade para movimentar o corpo criando estratégias para 
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“não ser pego” pelo adversário é um grande trunfo. Existem diferenças que permeiam as 

relações entre os homens e as mulheres nas práticas corporais, entretanto: 

 

“Apesar desse amplo conjunto de assimetrias vividas pelas mulheres no esporte, 

emergem novas possibilidades no horizonte – possibilidades de as mulheres serem 

sujeitos de suas próprias posições e conquistas, pois percebem que, nesse jogo de 

poderes, o esporte é um território em construção, razão pela qual lutam para dele 

participarem ativamente e, por que não, conquista-lo!” (JAEGER ET AL, 2010, p. 

258) 

 

 

Lilu e Mexicana construíram uma trajetória de conquistas na capoeira cada uma à 

sua maneira, com objetivos diversos. Lilu, conseguiu chegar a ser Contramestra e compõe 

o pequeno grupo de mulheres que conseguiram alcançar uma posição de poder. Contudo, 

sua liderança é sempre questionada e duvidada, como se estivesse na sombra do seu 

marido que é Mestre de capoeira: 

 

Hoje em dia eu vejo isso assim que tem duas categorias: depois da mulher ter 

conquistado um lugarzinho, aí entra outra categoria que é a mulher que 

conquistou sozinha e a mulher que teve um Mestre... E... o que eu acho que talvez 

seja um pouco vantajoso nisso de ser mulher de Mestre, é que a gente treinou 

muito junto e isso é muito bacana assim... eu acho que é uma grande ilusão da 

gente achar que a gente tem um lugar de prestígio por causa disso porque... se 

você é casada com um capoeirista mesmo assim, um capoeira capoeira mesmo, 

quando chegar num evento, cara, cabou! Vocês tão... vocês tão os dois juntos 

vindo do mesmo lugar, vindo do mesmo veículo e tal, pisou ali na roda: a vida é 

do cara e a vida é sua assim, não há uma... eu não percebo um protecionismo 

desses caras em relação às mulheres... 

 

 

 

A Mexicana não seguiu uma carreira nesse universo, no que diz respeito a um 

retorno financeiro, mas leva o nome do grupo para os lugares onde vai e se dedica à 

capoeira tanto quanto ou até mais do que praticantes que possuem título, por uma questão 

pessoal, dado que na capoeira ela encontra um espaço para liberar as suas ânsias e energias 

e também por pensar que é importante valorizar uma manifestação cultural. Na conversa 

informal que tivemos antes da entrevista, destacou que desde que começou a jogar 

capoeira, seu objetivo não era ocupar um cargo hierárquico, ou seja, conseguir as 

titulações. Como a própria Mexicana diz, ser capoeirista é uma questão pessoal e cada 

capoeirista busca um objetivo nesse universo: 
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Pra mim primeiro é a minha pessoa e depois justamente vem todas essas 

cachoeiras. Tem várias cachoeiras que tem a capoeira: tem a cachoeira da 

ancestralidade, a cachoeira da família, a cachoeira da solidariedade e da 

comunidade, da arte... sem deixar de falar que é uma luta marcial a capoeira, 

então, que eu acho importante ter essa ressalva que pra mim é bem importante e 

eu respeito também a prioridade dos outros. “Por que que faz capoeira?” 

 

 

 

Lilu sempre se questiona em relação à obtenção da titulação. Para ela, o título é 

somente uma nomeação e existem pessoas como a Mexicana que embora não sejam 

reconhecidas oficialmente, são sábias e devem ser respeitadas. Deste modo, para ela, a 

titulação é apenas a oficialização de um trabalho que foi construído durante muitos anos e 

para ser Mestre é necessário se desprender de muitos preconceitos e vaidades: 

 

Essa coisa do título da capoeira. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda 

bastante, assim, que atrapalha um pouco, principalmente hoje em dia que tá todo 

mundo chegando a isso, tá todo mundo chegando a ser Mestre. Quem resistiu 

chega lá mesmo! Mas, eu acho desconfortável. Eu acho que a gente... a gente não 

titulariza muitas vezes Mestre quem realmente é Mestre. Mestre é muito mais do 

que você ter treinado trinta anos de capoeira, vinte e cinco anos de capoeira e ter 

alcançado. Ali você talvez seja esse mais velho. O aluno mais velho da capoeira. 

Esse lugar é confortável pra mim. Eu sou mais velha, eu posso te ajudar. Você 

que tá chegando agora, né? Eu posso ajudar. Mas, é... Mestre! Mestre cê tem que 

tá livre de um monte de coisa, né? E na minha concepção, de vaidade 

principalmente. Então... é complicado, né? Mestre, Mestre são esses aí que tão na 

roda, olhando ali, que acham um jogo de iniciante muito bacana. Veem beleza 

naquele jogo de iniciante. Enquanto isso, os outros Mestres tão ali agoniados que 

os iniciantes joguem logo pra eles poderem entrar logo porque tá demorando a 

hora dele jogar. Então, entende? Na verdade, eu acho furado pra caramba essa 

coisa da graduação assim e não curto mesmo. 

 

 

Em sua fala acima, Lilu destaca a importância dos alunos mais velhos, como a 

Mexicana, que têm mais experiência não só no jogo da capoeira, mas, na vida. Aqueles que 

têm paciência para ajudar e ensinar o outro – o aluno novo – que está chegando. Essas 

pessoas que sustentam os grupos de capoeira e que muitas vezes não são reconhecidas. 

Sobre esse conceito de ancianidade ligado às manifestações culturais de descendência 

africana como a capoeira e o candomblé, Santos (2010) argumenta que a pessoa mais 

velha, considerada anciã ou ancião, é muito respeitada dentro do sistema sócio-político 

dessas tradições: “Entretanto, não é somente a idade o fator que determina a posição 

política dentro dessa sociedade, se faz necessário uma conquista por meio de suas 

qualificações de acordo com a estrutura a qual esteja inserido.” (SANTOS, 2010, p. 3) 

Através das falas da Mexicana e da Lilu é possível perceber que ambas não 

entraram na capoeira almejando títulos, no entanto, quando perguntadas sobre suas 
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expectativas futuras no que se refere às suas vidas como capoeiristas, elas demonstram o 

desejo de continuarem construindo suas trajetórias. Como coloca Lilu: 

 

Ah, nossa! eu quero muito! Eu quero muito. Não vou parar nunca mais, né Dani? 

Isso aí eu já sei que a capoeira, assim, eu só deixo quando eu morrer e eu fico 

assim. Eu faço alguns pedidos, né? Nas minhas orações, assim e entre eles, eu 

quero poder ensinar capoeira pra muitas pessoas, eu quero ir aprender com 

muitas pessoas... Entre as coisas que eu peço é pra que eu seja uma boa 

representante da capoeira tanto na roda quanto fora dela, eu quero ensinar as 

pessoas, eu quero aprender com as pessoas e eu quero poder trabalhar com elas, 

quero poder estar livre nas minhas escolhas de... para a capoeira sem pensar que 

“será que isso vai me dar um dinheiro, se não vai, como é que vai ser com minha 

família?”153  

 

Lilu ao falar sobre os seus objetivos futuros em relação à capoeira estabelece uma 

ligação entre a Pequena e a Grande Roda, dado que em sua fala ela não separa a Lilu 

capoeirista da Lilu mãe, professora, mulher e até destaca que foi através do movimento 

flexível que a capoeira impulsionou em sua vida que com o passar do tempo se tornou 

mãe, se reaproximou dos pais e decidiu estudar pedagogia. Ao falar sobre isso, utiliza o 

movimento conhecido pelos capoeiras como “a volta ao mundo” que é o momento que 

ocorre no ritual da roda de capoeira, quando:   

 

O jogador interrompe o jogo e gira no sentido anti-horário pela periferia da roda 

acompanhado do seu parceiro de jogo. Geralmente isso acontece quando o 

capoeira quer reconstruir aquilo que foi feito no jogo, ou tá cansado, ou alguma 

situação afim. Por exemplo: eu tou jogando, tomo uma queda, quero parar o 

ímpeto do outro capoeira que pode querer dar uma segunda queda, ou quero 

descontar a queda que eu tomei, ou quero reconstruir a dinâmica do jogo ou 

simplesmente quero descansar... eu o convido pra girar no sentido anti-horário me 

acompanhando. (Mestre Jean Pangolin, 2016)154 

 

 

Assim sendo, Lilu utiliza esse movimento como metáfora para explicar essa 

flexibilidade: 

 

Essa volta do mundo pra mim é espiralada porque eu continuo dando essa volta 

do mundo, mas assim, eu rompi com minha família, aprendi um bocado com 

outras pessoas que também são minha família... Então, eu acho que... esse fato 

da... dessa flexibilidade tão bela que a capoeira tem, ele faz até você, é... 

conseguir fazer a passagem dos seus posicionamentos de uma forma muito 

tranquila, né? Levei uma vida muito tranquila, muito boa até... esse momento de 

                                                           
153 Nesse momento Lilu se referiu às suas filhas dizendo que agora pode se desprender dessa preocupação 

financeira pelo fato delas já terem crescido. 
154Essa fala do Mestre Jean Pangolin pode ser encontrada em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XLtUK5fqbpg 
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encontrar a capoeira e a partir daí, foi uma reviravolta, as coisas foram 

turbulentas e... tudo que eu ganhei, que eu conquistei até hoje é... a partir daí,  

realmente está ligado com a capoeira. Não tenho uma... é, não tenho outra via de 

acontecer as coisas em minha vida, né? Casei por causa da capoeira, é... eu tive 

filhos porque a capoeira... por causa nesse sentido, né? Porque a capoeira me 

levou pra isso, né? Então, eu me casei por causa disso, tive filhos por causa disso, 

meus amigos estão relacionados à isso, é... a vontade de estar perto dos mais 

velhos está relacionada à isso, a minha estética, a minha maneira de vestir e a 

minha maneira de pensar, minha maneira de andar, minha maneira de falar! 

 

Sobre esse movimento espiralado da capoeira, Lilu destaca que assim como rompeu 

com a sua família pelo fato de a capoeira ter trazido uma série de conflitos na relação com 

os seus pais, também os reaproximou através do nascimento da sua primeira filha, fruto de 

uma união proporcionada pela capoeira. Isso aconteceu da mesma forma com a 

universidade porque apesar de Lilu ter desistido de cursar psicologia por causa da capoeira, 

foi ela que impulsionou o seu retorno à universidade para estudar pedagogia. Lilu também 

fala sobre as conquistas que a capoeira lhe possibilitou como o edital que o seu grupo 

ganhou para fazer um livro, o seu desejo de relacionar esse universo com a vida acadêmica 

e de continuar viajando pelo mundo com o seu trabalho em parceria com o Luciano, 

independente de fazer parte de um grupo. 

 

Quero também voltar um pouco pra universidade, quero fazer esse mestrado, 

quero fazer isso pra constar, quero fazer muito pro currículo mesmo, assim, 

porque é isso que você vai vendo a galera que vai estudando capoeira, vai 

estudando capoeira, cê fala: “porra, eu que tou na capoeira não vou tá, não vou 

chegar junto nessa discussão também? Vou chegar!” vou chegar, eu quero poder 

tá apresentando meu trabalho, nesse sentido aí, acho bacana também. Não é a 

minha praia, assim, não é “ah, eu quero trabalhar com academia” não, não 

quero trabalhar com academia. Posso fazer trabalhos com a academia, mas, eu 

quero trabalhar mesmo é com gente. Eu gosto de ensinar criança! Eu gosto de 

ensinar as pessoas, eu gosto de ensinar mulheres, eu gosto de ensinar até os 

homens! E quero viajar mesmo com meu nego por aí e curtir esse... essa 

possibilidade de ficar livre dessa coisa de querer um grupo, achar que tem um 

grupo e poder, enfim, ganhar esse mundo aí jogando capoeira, é isso. É uma 

coisa que não vou sair dela, não tem como e ela também não vai sair de mim. 

 

Como a Mexicana não vive da capoeira, pois, ao contrário de Lilu, não trabalha 

profissionalmente nesse universo, ao ser perguntada sobre suas expectativas, se remete ao 

tempo presente: 

 

Planos futuros eu nunca tenho, agora! Porque... nunca sabemos realmente o que 

vai acontecer de um dia a outro. Já tive situações que mudou minha vida também 

de dois dias... que muda muita coisa pensando que não. Então, hoje em dia, eu 

vou, eu treino como se fosse o último treino, como se fosse: “ai, se amanhã não 

pode”, eu treino assim... eu vou pras rodas pensando nisso... e futuro eu não sei! 
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No entanto, embora não saiba o que acontecerá no futuro, ela continua se dedicando 

à capoeira, pois, se algum dia seus líderes necessitarem de sua ajuda ela estará ali, 

preparada para ajudar, visto que já realiza essa função dentro do grupo, porém, não 

oficialmente: 

 

Eu sei que tem um trabalho que os Mestres estão fazendo que precisa ser 

respeitado e que se alguma vez precisarem de mim eu estou e estarei e estou no 

caminho de estar preparada pra mostrar os iniciantes, ajudar os iniciantes... eu 

me sinto capaz de ajudar os iniciantes, de dar algumas dicas, é... contar que têm 

livros, não? contar que têm vários Mestres importantes, é... dar informações se 

alguém precisa de alguma coisa, que Mestre pode ajudar ou que Mestre sabe um 

pouco mais sobre isso... acho que eu posso orientar, eu não posso informar 

porque aqui têm muitas pessoas que sabem mais que eu, mas, eu posso orientar 

aonde ir, aonde não ir e... como ir trilhando um bom caminho de capoeira. Eu 

acho que isso é o meu papel dentro da capoeira: cada vez que chega um iniciante, 

tratar que ele fique na capoeira com esses tipos de coisas. 

 

 

Embora, Mexicana e Lilu estejam envolvidas com o universo capoeirístico 

independente da obtenção dos títulos, fator que não é primordial para que elas permaneçam 

na prática, uma vez que nas falas de ambas o título pode ser analisado como uma 

consequência e não como uma finalidade, a questão do reconhecimento é muito importante 

e um estímulo para essas duas mulheres que têm orgulho de serem capoeiristas e esse é um 

fato que pude constatar no dia 21 de julho de 2017, quando aconteceu o evento “Mulheres 

em jogo na capoeira”. Esse evento foi resultado do projeto de pesquisa do PIBIC/UFBA 

chamado “Experiências e Representações de Mulheres Capoeiristas”155 cujo objetivo era 

abordar a temática das mulheres na capoeira, abordando a trajetória e desafios de quatro 

mulheres capoeiristas, dentre elas, Mexicana e Lilu.  

 

                                                           
155 Mencionei a importância de ter participado desse projeto no capítulo 1. 
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Figura 9: Mulheres participando das oficinas no evento Mulheres em jogo na capoeira. 

Fonte: Arquivo do projeto de pesquisa Experiências e representações de mulheres capoeiristas. 

 

Pela manhã, foram realizadas oficinas de movimentos de capoeira regional com a 

Mestra Preguiça da Academia Filhos de Bimba156, movimentos de capoeira angola com a 

Mestra Ritinha157 e vivência de capoeira através da musicalidade e movimentos com Lilu e 

Mexicana, que realizaram a oficina conjuntamente. Participei da organização do evento e 

construção da pesquisa e foi marcante ver o interesse das mulheres capoeiristas que 

lotaram as oficinas, o que nos permitiu averiguar que essa temática é muito relevante para 

essa comunidade.  

                                                           
156 O Mestre de Preguiça, Mestre Nenel é filho do Mestre Bimba, por isso o nome da academia. 
157 Ritinha foi aluna de Mestre João Pequeno do Forte da capoeira, na década de 80, localizado no bairro de 

Santo Antônio em Salvador. Embora não tenha sido oficialmente formada Mestra, Ritinha falou no evento que 

ela e as pessoas que treinam e treinaram com ela, a consideram como tal, por causa da sua longa jornada na 

capoeira. 



136 
 

 

Figura 10: Programação do evento Mulheres em jogo na capoeira. 

Fonte: Arquivo do projeto de pesquisa Experiências e representações de mulheres capoeiristas. 

 

Os homens que estavam presentes não participaram, provavelmente se sentiram 

impactados ao verem mulheres capoeiras sabendo executar muito bem os movimentos, 

tocando e cantando bem, sendo de fato protagonistas e comandando a roda que aconteceu 

no final do dia. Pela tarde, se estabeleceu o momento de debate entre as mulheres, sujeitos 

da pesquisa e o público. Na primeira parte, as protagonistas do projeto foram apresentadas, 

depois foram expostos temáticas que foram percebidas na análise da bibliografia que serviu 

como base para a pesquisa e os relatos de experiências ou fatos presenciados pelas 

capoeiristas, como a questão da violência de gênero e a luta pelo reconhecimento. No 

segundo momento, foi exibido o curta “Quem vem lá?’” com imagens do evento sobre 

mulheres já mencionado nessa pesquisa, o qual foi organizado pela Mestra Gegê da FICA 

da cidade de Valença e áudios das entrevistas com as capoeiristas protagonistas da 

pesquisa. No terceiro momento, foi iniciado um debate, onde o público poderia fazer 

perguntas para as capoeiristas e para os organizadores da pesquisa. Muitas questões foram 

levantadas, dentre as mais impactantes: “Por que quando uma mulher sofre violência no 

momento da roda, o Mestre somente pede para parar o jogo ao invés de expulsar o 
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agressor?158 “Por que os Mestres não elogiam os seus alunos?159 Por que não vemos 

mulheres de 60 anos ou mais na capoeira, assim como existem muitos capoeiristas homens 

mais velhos presentes nas rodas?” 

 

Figura 11: As mulheres comandando a roda no evento Mulheres em jogo na capoeira. 

Fonte: Arquivo do projeto de pesquisa Experiências e representações de mulheres capoeiristas. 

 

Quase todas as mulheres que participaram da pesquisa relataram que sofreram 

violência no universo da capoeira e expuseram sua paixão pela prática, assim como 

destacaram os obstáculos que tiveram que enfrentar. Um desses obstáculos é a conciliação 

entre maternidade e capoeira. Mexicana, por exemplo, foi acompanhada do marido que no 

turno da manhã cuidou da sua filha, a fim de que ela pudesse realizar a oficina. Entretanto, 

no turno vespertino, ela teve que ficar com a criança já que seu marido teve que trabalhar. 

Sobre a dificuldade das mulheres esportistas em conciliar a vida familiar com o seu 

envolvimento com o esporte Jaeger e Al salientam: “Se, por um lado, a dificuldade de 

conciliar o esporte e a vida familiar é um obstáculo a ser transposto pelas mulheres, por 

outro lado, muitas vezes é a própria mulher que, diante das difíceis condições de atuação 

                                                           
158Fala de uma das mulheres presentes que relatou um episódio pessoal que ocorreu no seu grupo de capoeira. 
159 No decorrer das oficinas, percebi que as mulheres participantes se sentiram à vontade pelo fato de terem a 

oportunidade de treinar com outras mulheres. Se ver no corpo da outra, se sentir valorizada, isto é, ter uma 

referência é um fator importante para que essas mulheres persistam. 
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nesse campo e pressionada pelos tradicionais espaços que lhe são reservados, decide 

abandonar o esporte e investir em outra carreira profissional.” (JAEGER ET AL, 2010, p. 

254)  

 

 

Figura 12: Debate realizado no evento Mulheres em jogo na capoeira. Da esquerda para a direita:                    

Mexicana e sua filha Guadalupe, Lilu, Christine Zonzon, Mestra Ritinha e Mestra Preguiça. 

Fonte: Arquivo do projeto de pesquisa Experiências e representações de mulheres capoeiristas. 

 

 No momento do debate foi levantado um comentário muito interessante sobre a 

desistência da capoeira de um ponto de vista diferente. A autora do comentário falou que têm 

muitas mulheres que desistem, mas, não da capoeira e sim, dos grupos que faziam parte, seja 

por causa da violência, seja pela falta de reconhecimento, mas, que no entanto, continuam 

participando desse universo, porém, de uma maneira independente sem pertencer a uma 

academia.  

Era nítido no olhar e na maneira como essas quatro mulheres interagiram com o 

público presente o quanto estavam se sentindo reconhecidas e importantes. Algumas delas, 

como a Mexicana nunca tinham sido convidadas para contar e mostrar suas experiências 

como capoeiristas. Um outro fator interessante foi a pesquisa ter conseguido reunir mulheres 

de diferentes vertentes, ideologias e escolas de capoeira com o mesmo objetivo de discutir a 

contribuição e valorização da participação feminina na prática, assim como pensar em 

estratégias de união e fortalecimento, porque como foi colocado tanto por Mexicana quanto 
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por Lilu em suas entrevistas, em muitos momentos as mulheres capoeiristas se sentem 

solitárias e não compartilham suas vivências coletivamente. 

Dessa maneira, de acordo com Assis et al (2016), deve existir uma reconstrução das 

trajetórias de mulheres capoeiristas, como uma forma de reconhecimento e visibilidade da sua 

contribuição neste campo tanto através de pesquisas como pela realização de eventos onde 

essas mulheres possam colocar suas experiências. É igualmente necessário que estas mulheres 

– independentemente de suas vertentes – se unam com o objetivo de enfrentar os obstáculos 

impostos à elas, estabelecendo assim, uma rede de colaboração mútua. Percebemos no 

decorrer desse evento que a construção dessa rede é possível, pois, existem muitas 

capoeiristas interessadas, as quais no final do mesmo falaram que outros eventos e 

movimentos como esse devem continuar acontecendo. Ficou claro nas falas das protagonistas 

da pesquisa e participantes que essa solidão e isolamento ocorrem por uma falta de 

comunicação e articulação entre elas. Essa articulação é importante pois impulsiona a reflexão 

e organização de ações de enfrentamento à dominação masculina existente. Juntas, essas 

mulheres capoeiras se tornarão mais fortes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Este estudo pretendeu investigar de que forma as mulheres conseguiram alcançar 

uma posição de protagonismo dentro do universo da capoeiragem, como elas relacionam 

sua trajetória pessoal ao seu percurso na capoeira e como os seus enfrentamentos vividos 

na sociedade (Grande Roda) contribuem para que as mulheres consigam enfrentar os 

desafios presentes no universo da capoeira (Pequena Roda). Percebendo a dificuldade das 

mulheres de alcançar a liderança dentro dos seus grupos, embora muitas entre elas tenham 

um papel fundamental na sustentação dos mesmos, tanto organizando os eventos, quanto 

cuidando do espaço, realizando funções importantes e sendo responsáveis pela sua 

estruturação e manutenção, optei por abordar o fenômeno do protagonismo das mulheres 

capoeiristas, com a finalidade de discutir também a questão daquelas que não são 

reconhecidas oficialmente. 

Através das narrativas das mulheres sujeitos desta pesquisa e, fazendo uma relação 

com a bibliografia encontrada sobre as experiências de mulheres capoeiristas, a qual serviu 

como base para esse estudo, foi possível perceber que nesse universo as mulheres ainda 

enfrentam diversas dificuldades durante a sua trajetória. Assim sendo, como a capoeira é 

uma prática corporal e cultural que perpassa pelas esferas da dança, música e luta, esses 

desafios enfrentados por elas acontecem no momento da roda, quando elas não conseguem 

pegar o berimbau – sobretudo o gunga – ou quando conseguem, mas, não permanecem 

muito tempo tocando, pois, um homem toma o instrumento de sua mão. Na hora da roda, 

quando quem canta a ladainha geralmente é um homem e, por isso, muitas mulheres não se 

sentem seguras para cantar ou fazer improvisações que fazem parte do repertório musical 

da capoeira. Na hora do jogo, quando os homens se recusam a jogar com elas, ou quando 

jogam, as ridicularizam, carregando-as para fora da roda, soltando beijos ou tentando 

derrubá-las de diversas maneiras para mostrar que são os mais fortes. 

Assim como na Grande Roda, as relações de poder existentes na Pequena Roda 

passam pelas relações de gênero. Embora o número de mulheres praticantes seja 

significativo, quem ocupa os títulos que compõem o quadro hierárquico da capoeira são os 

homens em sua maioria. Nessa perspectiva, as mulheres capoeiristas travam 

cotidianamente uma luta por reconhecimento. No decorrer da pesquisa foi possível 

constatar que o número de mulheres que conseguem alcançar um título de liderança seja 

ele de Treinel, Contramestra, Professora, Mestra, etc. é ínfimo. E quando poucas 
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conseguem não são tão respeitadas quanto os homens e, se forem mulheres de homens 

capoeiristas titulados, se sentem julgadas pela comunidade como se tivessem chegado 

nessa posição por intermédio dos seus companheiros. Esse dado não é isolado, visto que a 

bibliografia utilizada neste trabalho foi composta por textos produzidos em vários estados 

brasileiros e alguns no exterior, ou seja, lugares diferentes, mas, no que se refere à 

capoeira, com contextos similares. 

Mesmo as mulheres que possuem todas as competências exigidas para serem 

consideradas boas capoeiristas como: tocar bem o berimbau e os outros instrumentos que 

compõem a roda, jogar bem, ter uma boa relação com os membros do grupo, ainda assim 

para elas é mais difícil conseguirem alcançar uma posição de poder no universo 

capoeirístico e isso independe da vertente do grupo de capoeira no qual as capoeiristas 

estão inseridas, uma vez que levam mais tempo para se tornarem líderes se compararmos 

ao período de trajetória dos membros homens que possuem títulos.  

Através da minha experiência em um grupo de capoeira e dos relatos dos estudos 

que compõem a bibliografia, constatei que no cotidiano desses grupos, a valorização da 

participação feminina ainda se restringe à datas pontuais como o 8 de março, Dia 

Internacional da Mulher. Nos outros dias do ano, os homens comandam as rodas, são 

responsáveis pelas tomadas de decisões, enfim, exercem o papel de protagonistas.  

Para a sociedade patriarcal, o lugar da mulher ainda está reservado à esfera privada, 

às atividades consideradas domésticas – mesmo que ela possua uma jornada de trabalho 

fora de casa – pois ainda existe um discurso que se baseia na ideia de fragilidade de que as 

mulheres não conseguem assumir posições de destaque. Deste modo, aquelas que optam 

pela realização de uma atividade esportiva ou prática corporal, em muitos casos enfrentam 

um conflito no momento de conciliar a sua inserção e permanência com o papel social que 

foi construído e predestinado à elas (o de “cuidadoras do lar”) e, no que se refere a esse 

aspecto, a maior dificuldade encontrada nesta pesquisa, conforme o relato dos sujeitos foi e 

é, a conciliação entre a maternidade e a sua trajetória na capoeira. O conflito é ainda mais 

intenso quando o companheiro da mulher capoeirista não é capoeirista. No entanto, mesmo 

nos contextos em que os seus parceiros também são capoeiristas, o cuidado com os filhos 

está destinado exclusivamente à elas que abdicam ou diminuem o seu envolvimento e 

participação com a prática, enquanto o processo de construção da trajetória dos homens 

não é interrompido. 
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 Embora a capoeira seja um campo que possui características comuns com a 

sociedade, há em seu interior fenômenos singulares, um deles, diz respeito à um fato 

comum entre as protagonistas desse estudo: de uma ser estrangeira e a outra branca, 

inseridas em uma prática corporal de origem negras. Por isso, as duas enfrentaram e 

atualmente continuam enfrentando discriminações de membros negros brasileiros que 

fazem parte desse universo. 

Dado que a sociedade sempre estimulou uma competição entre as mulheres, no 

universo capoeirístico não foi diferente. Apesar de estar presente na narrativa de Lilu e 

Mexicana, o registro do momento em que elas constataram que existem outras mulheres 

capoeiristas, durante muito tempo reproduziram a violência que sofriam – presente na 

relação entre os homens – com as outras mulheres, seja no momento da roda ou nas 

relações interpessoais dentro dos seus grupos, vendo nos homens suas únicas referências 

de amizade e aprendizagem. O fato de não compartilharem experiências entre si, fizeram 

com que as mesmas enfrentassem solitariamente as dificuldades tanto presentes na Grande 

Roda quanto na Pequena Roda. Muitas dessas mulheres só percebem a discriminação que 

sofrem quando conseguem alcançar um título de liderança, como aconteceu com Lilu.  

Essa ideia de união e sororidade é recente, o que se reflete no número cada vez 

maior de eventos organizados e pensados por mulheres – na atualidade –, para discutir 

temas pertinentes à sua realidade como uma maneira de criarem uma rede de apoio mútuo, 

assim como um espaço de denúncia à violência simbólica e física que sofrem. Apesar 

desses conflitos que envolvem a competição de mulheres ainda existirem, é perceptível que 

muitas têm o interesse de se escutarem e lutarem juntas pelo protagonismo.  

Entretanto, embora algumas entre elas desistam por perceberem que passaram 

muito tempo se dedicando à capoeira e ainda assim, não conseguiram alcançar o devido 

reconhecimento, muitas conseguem resistir. Resistência na verdade foi a palavra-chave 

desse trabalho, pois, para que os sujeitos da pesquisa conseguissem cada uma ao seu modo, 

permanecer nesse universo, foi necessário pensar em estratégias a fim de resistirem e assim 

não desistirem da prática. Porém, essa luta pela valorização continua, uma vez que Lilu 

mesmo sendo Contramestra precisa mostrar suas habilidades constantemente, a fim de ser 

respeitada enquanto capoeirista e Mexicana, apesar de ter permissão para organizar 

atividades dentro de seu grupo, não tenha conseguido alcançar um título de liderança que 

oficialize o papel que ela já exerce. Assim sendo, no caso das mulheres, protagonismo não 

pode ser considerado sinônimo de reconhecimento, pois, embora se destaquem no cenário 
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da capoeira, continuam sendo desvalorizadas tanto dentro dos seus grupos quanto pela 

comunidade da capoeira. No entanto, as mulheres capoeiristas mesmo enfrentando todos 

esses obstáculos existentes dentro da Pequena Roda (no universo da capoeira) e na Grande 

Roda (sociedade), permanecem e seguem firmes e fortes, inspirando outras a não 

desistirem. 
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ANEXOS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Trajetória de vida antes de entrar na capoeira e após a entrada: aproximação e 

trajetória. 

2. Para ser capoeirista é necessário desenvolver várias habilidades (musicais, 

corporais, etc.). Qual, durante o seu percurso foi a mais difícil de ser desenvolvida e por quê? 

3. Quais são as dificuldades enfrentadas pelas mulheres capoeiristas tanto nos seus 

grupos de capoeira quanto na sociedade? Você já enfrentou alguma dificuldade durante sua 

trajetória como mulher e capoeirista? 

4. O que as pessoas ao seu redor (família, amigos, etc.) opinam sobre o fato de você 

ser capoeirista? 

5. Como você consegue/conseguiu conciliar a maternidade, o trabalho com a capoeira? 

6. Quais são seus planos futuros em relação à capoeira? 

7. Como é a sua relação com os membros do seu grupo? (homens e mulheres, 

lideranças) 

8. Como você se sente sendo mulher em uma cidade como Salvador? 

9. O que significa para você ser mulher e capoeirista nessa sociedade? 
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