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APRESENTAÇÃO 

 

Para contar a história que deu origem a este livro, 

começo traçando uma breve linha do tempo. Iniciei minha vida 

na capoeira em 1997, em Curitiba. Depois, cursei Educação 

Física e, em praticamente todos os trabalhos realizados, 

inclusive em minha monografia, minha temática central girou 

em torno dessa manifestação cultural. Entre 2004 e 2010 

realizei meus estudos de doutorado na Espanha e, desde essa 

época, já me interessava por assuntos referentes à participação 

da mulher na capoeira. Retornei ao Brasil em 2011, comecei a 

integrar um grupo de pesquisa na Universidade Federal do 

Paraná e me envolvi com publicações de artigos científicos e 

livros sobre políticas públicas para o esporte. Esse contato mais 

intenso com a pesquisa foi me estimulando a escrever também 

sobre temas referentes à capoeira. 

Em 2012 elaborei e apliquei um questionário sobre as 

percepções de mulheres quanto a sua presença e participação 

no âmbito da capoeira, que deu suporte à minha pesquisa e 

resultou em um artigo, publicado em 2014. 

Em 2017 conheci um coletivo feminino de capoeira da 

cidade de Curitiba que realizou diversos encontros com 

mulheres de vários grupos e escolas de capoeira, nos quais 

eram tratados temas referentes às dificuldades e a 

discriminação que a mulher sofre, tanto na sociedade, quanto 

no âmbito capoeirístico. Nessa época, eu já pensava em 



 

 
10 

 

escrever um livro sobre o tema, mas, devido à correria do dia 

a dia, não tinha o tempo necessário para concretizar essa ideia. 

Em 2020, com o começo da pandemia, começaram a ser 

realizadas muitas lives via redes sociais. Os coletivos de 

mulheres capoeiristas se fortaleceram nos grupos de WhatsApp 

e nas redes em um momento em que fomos obrigados a 

mantermos o distanciamento social. 

A ideia do livro se fortaleceu justamente a partir de uma 

live em que fui entrevistada pela Mestra Áurea, também de 

Curitiba, no começo da pandemia e, falando sobre minha 

trajetória na capoeira e sobre meus estudos, fui questionada 

sobre os dados que coletei em 2012. Surgiu, então, uma 

provocação: quais seriam os resultados se a pesquisa fosse 

realizada novamente, em 2020? Oito anos depois, quais seriam 

as ideias, o que mudou ou não nessa percepção da própria 

mulher capoeirista sobre a mulher na capoeira. Era o que eu 

precisava! Um empurrão! Mas decidi não ser uma voz única: 

pensei em colocar essa pesquisa em um livro com mais pessoas 

escrevendo sobre tais problemas, percepções, sobre suas 

conquistas, de forma a registrar memórias e oralidades da 

capoeira, que são escassas, principalmente no que se refere à 

participação feminina.  

Assim, para que não ocorra agora o que já ocorreu com 

a história geral da capoeira – histórias perdidas, histórias que 

vão sendo esquecidas – pensei em uma forma de colaborar com 

os registros e a construção da história da mulher nessa arte-

luta. A ideia foi a de trazer uma abordagem tanto do saber 
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científico, quanto do saber popular/tradicional, que se 

complementam e têm igual importância. Dessa forma, os 

convites para a escrita dos textos foram feitos a pessoas da 

área acadêmica e a pessoas com formação na cultura popular 

pertencentes aos coletivos Mulher Capoeira, de Curitiba, A Voz 

da Mulher, Dona Maria, como vai você? e Mulheres da Garoa, 

além de convites pontuais direcionados a outras mulheres 

fortes e reconhecidas por suas ideias e práticas na grande roda 

da capoeira e da vida. 

Com a situação do distanciamento social 

(particularmente, não gosto do termo e prefiro distanciamento 

físico), acabou surgindo o tempo para concretizar as ideias 

sobre uma obra dedicada à presença da mulher na capoeira e, 

conversando com o pessoal do coletivo de mulheres de Curitiba, 

que conta com um grupo de WhatsApp em que há debates e 

trocas de opiniões, falei sobre a ideia e me propus a fazer toda 

a organização do livro, a ajudar na escrita e escolha de temas, 

tentei incentivar algumas que diziam que não conseguiriam 

escrever, que não se viam como escritoras, mas as alertei sobre 

não poder fazer isso tudo sozinha. Perguntei, então, quem 

poderia me ajudar e, assim, formamos um grupo de trabalho 

para esse fim – produzir o nosso livro! 

Preparei o edital de chamada para resumos com normas 

e prazos, formamos uma banca para avaliar os temas, 

selecionamos os resumos, fizemos uma divisão de temas para 

os capítulos, demos dicas às autoras e iniciamos os trabalhos 

com a escrita. Junto a mim, no trabalho árduo de revisões, 
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estiveram a contramestra Sereia (Larissa Mellinger) e as 

professoras Kaká (Karla Corrêa de Oliveira Dadalt) e Tica 

(Susan Alessandra de Sousa Ferreira). Nosso trabalho foi todo 

realizado com base na coletividade. Inclusive, a escolha da capa 

foi feita a partir de um concurso e votação realizada entre os 

autores e os coletivos envolvidos. Todas as propostas enviadas 

eram belíssimas e a vencedora foi a capa desenhada por Diana 

Marcela Barrantes Torres – a Afrodite, da Colômbia.   

Depois de muito trabalho, conversas, trocas, encontros 

virtuais, idas e vindas de textos em revisão, finalizamos com 

19 poemas e 20 artigos de autores do Paraná, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Bahia e Pernambuco, 

além de uma autora da Colômbia, uma da Espanha e duas de 

Portugal, aos quais agradeço de coração por aceitarem o 

desafio da escrita desse livro. A quantidade de textos recebidos 

nos surpreendeu! Foi necessário, então, dividir o livro em dois 

volumes. 

Enfim, temos nossa obra! Oferecemos essa humilde 

contribuição como uma forma de devolver à capoeira tudo o 

que ela já nos proporcionou e proporciona. 

Em nome de todas as autoras e autores, desejo a você 

uma ótima leitura! E que possamos instigar mais reflexões 

sobre a temática da qual tratamos neste livro. 

 

Katiuscia Mello Figuerôa – Profa. Katy 

Verão de 2020 
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PREFÁCIO 

 

O livro Mulher na Capoeira: Produção de Saberes, 

Identidade e Representatividade pode ser lido com a mesma 

complexidade com que “lemos” uma roda de capoeira. Dito de 

outra forma, diria mesmo se tratar de uma roda, como sendo o 

local em que vivenciamos sentimentos de sedução e tensão, de 

encantamento e temor, compondo um leque de desafios que, 

por certo, nenhuma de nós atravessaria sozinha. Todavia, ainda 

que atravessadas por esses sentimentos, o mais importante é 

podermos dizer que fizemos da nossa permanência, resposta.  

Assim como nas rodas de capoeira, aqui também 

estamos afirmando que a nossa permanência deve ser tomada 

como um indicativo de que escolhemos a construção de nossa 

re-existência. Sim, escolhemos!! Escolhemos a capoeira como 

território e instrumento desta reescrita de quem somos e que, 

acima de tudo, que foi também na capoeira que nos dedicamos 

a aprender sobre a importância de nos acolhermos umas às 

outras como sujeitas de uma mesma luta. 

É assim este Livro-Roda: puro transbordamento! Uma 

magnífica resposta sobre ser mulher em espaços tradicionais 

ainda muito marcados por condutas que nos violentam; mas é 

também uma resposta sobre como nos organizamos para 

dizermos das muitas formas de luta que este jogo se nos exige. 

Comecemos então refletindo sobre quantos jogos cabem num 

jogo... 
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Como jogo, estão aqui reunidos aspectos não aceitáveis 

por nós, mulheres capoeiristas, mas também estão aqui uma 

oferta (na real, uma oferenda!) que fazemos à capoeira do 

nosso tempo, devolvendo-lhe o caráter de luta social, de 

movimento organizado. Para este jogo, este livro é um coletivo 

de maltas, um ajuntamento de comunidades e que se faz uma. 

Temos aqui, acima de tudo, uma lição de respeito e bem-querer 

à capoeira.  

Reunindo mestras, contramestras, professoras, 

instrutoras, pesquisadoras, poetas, artistas, enfim, capoeiristas 

de diversas gerações e organizações, e que colocam suas 

vivências e experiências de pesquisa sobre e no interior da 

capoeiragem para denunciar os problemas enfrentados pelas 

mulheres, mas também para construir espaços de respeito para 

estas visando, acima de tudo, acabar com as opressões sexistas 

que tolhem caminhadas e visam produzir capoeiristas de 

“segunda categoria”. Mais ainda, buscam demonstrar como 

essas violências são responsáveis pela evasão de um número 

muito grande de mulheres.  

Quando interseccionamos este marcador com os de raça 

e identidade ou orientação sexual, ampliamos ainda mais a 

complexidade desse jogo e, portanto, maior ainda é desafio 

aqui apontado. As grandes questões que atravessam todo este 

livro, fruto do desejo de reconhecer nossos lugares de fala como 

uma conquista coletiva, são capazes de apresentar algumas 

respostas para essas perguntas e, ao mesmo tempo, formular 
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uma série de outras que, após a leitura, por certo produzirão 

outras iniciativas desta natureza.  

Não estamos nos referindo a questões exclusivas deste 

livro: são questões das vidas destas capoeiristas que, como é 

possível perceber, não estão desvinculadas da capoeira que as 

encantou, mas que, de alguma forma, se tornou também um 

espaço de seu ativismo político. É assim que este livro, que já 

se constitui numa referência entre as escassas e pioneiras obras 

existentes sobre o tema, está longe de representar tudo o que 

as autoras ainda vão dizer sobre as complexas relações entre 

gênero e capoeira, ainda que ofereça já valiosas contribuições, 

tanto ao campo de estudos da capoeira, como aos estudos 

interdisciplinares sobre gênero.  

Em meus quase quarenta anos dedicados à capoeira, 

aprendi a construir uma opinião sobre a relação da pessoa com 

o conhecimento da e sobre ela, o que me possibilita arriscar 

dizer que, praticamente, toda/o capoeirista é um/a 

pesquisador/a. Dotada de polilógicas, a capoeira potencializa 

em nós as muitas bases formativas que nos constituem e, da 

mesma forma, nos ensina a complexidade de pensarmos, 

enquanto sistema, jogo como algo dotado de muitos jogos. É 

assim que, ao articularmos a pequena e grande rodas, 

estabelecemos nesta relação indissociável, o terreno sobre o 

qual, de fato, nós nos fazemos capoeiristas.  

Estão aqui acionados nesta obra amplos conhecimentos 

sobre a capoeira, com um vasto referencial teórico sobre 

estudos da temática e em diferentes contextos, com especial 
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destaque às perspectivas sobre a construção de uma base 

equânime que nos posicione, enquanto mulheres, de maneira 

respeitosa e consciente, no jogo da liberdade. É este arcabouço 

teórico que buscamos ampliar como um promissor diálogo 

visando uma capoeiragem como sendo um lugar menos hostil 

às meninas e mulheres, cis ou trans. 

Assim, temos aqui a grande oportunidade de apreender 

com todas as/os autoras/es, sem as/os quais este trabalho não 

existiria. São importantes referências a nos mostrar, através de 

suas experiências, como a capoeira as conduziu em suas vidas. 

Trata-se de um livro cuidadoso, que permite que qualquer 

pessoa não familiarizada consiga entender, tanto sobre gênero 

quanto sobre capoeira. A partir de conhecimentos situados e 

dialogados com as experiências coletivas, nos revelam alguns 

dos principais problemas enfrentados pelas mulheres dentro da 

capoeira, a exemplo da invisibilização histórica de muitas delas; 

da baixa expectativa sobre seu crescimento, desempenho e 

promoção destas;  da subordinação de muitas aos espaços 

organizativos, mas também das amargas experiências de 

violência (psicológica, física, sexual, patrimonial etc), ou dos 

conflitos em torno das relações afetivas e interpessoais.  

Além de produzir um cenário de situações e resistências 

vividas, as autoras também esboçam ousadamente ações que 

devem ser feitas para o pleno respeito das mulheres na 

capoeira, e é nesse momento que o caminho percorrido 

também provoca a abertura para a continuidade de novas 

pesquisas. Para estimular, basta que sigamos orientadas por 
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novas questões, buscando entender, por exemplo, os desafios 

postos no processo de construção das lutas feministas em 

espaços tradicionais, ou ainda sobre como o chamado jogo da 

liberdade se mantém vinculado a normas de gênero e 

sexualidade que reproduzem violências contra mulheres e 

pessoas LGBTs.  

No início apontamos questões que provocaram a 

emergência deste livro. Agora, no final, elencamos algumas 

questões que ele provoca. Sabendo que bons livros são 

geradores de muitas perguntas, é que desejo que tenham uma 

excelente leitura que, espero, seja geradora de muitas outras 

perguntas. 

 

Mestra Janja1 

Salvador/BA, março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Rosângela Costa Araújo professora e pesquisadora do departamento de estudos de 

gênero e feminismo da faculdade de filosofia e ciências humanas da Universidade Federal 

da Bahia/UFBA; Mestra de Capoeira e cultura popular. Cofundadora e coordenadora do 

Instituto Nzinga e Estudos da Capoeira Angola e Tradições Educativas Banto no 

Brasil/INCAB. 



 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
19 

 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

A obra intitulada Mulher na capoeira: produção de 

saberes, identidade e representatividade – Volume 1 

conta com 8 poemas e 11 artigos elaborados com o 

compromisso de construir reflexões sobre a presença feminina 

no âmbito capoeirístico. Ao longo dos textos, as autoras 

procuraram trazer suas ideias, sentimentos, vivências, relatos 

e pesquisas com clareza, seriedade e sensibilidade, no intuito 

de colaborar com a construção da história da mulher na 

capoeira. 

O primeiro capítulo é composto de Poemas que 

expressam muita força e coragem e, ao mesmo tempo, 

traduzem em palavras toda a delicadeza e a sensibilidade das 

autoras. 

O segundo capítulo – Aidê, Aidê... Cadê você? 

História e representatividade da mulher na capoeira – 

conta com seis artigos. Para iniciar, as autoras do texto Das 

mulheres de resistência a outras esquecidas: um ensaio 

sócio-histórico da capoeira nos trazem uma discussão sobre 

a participação das mulheres presentes em ações de resistência 

da história brasileira, visando ampliar a discussão da atuação 

feminina na capoeiragem, compreendendo não somente o jogo, 

mas as nuances envoltas pela estética, postura e 

democratização quanto à participação. O artigo relembrou a 

luta de guerreiras silenciadas, que identifica e fortalece 
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mulheres de hoje, que têm que vencer batalhas diárias e provar 

a todo momento que são capazes no que fazem.  

Do passado ao presente: as grandes 

personalidades femininas no mundo da capoeira é um 

texto escrito com base em um levantamento histórico sobre a 

presença da mulher na capoeira a partir do século XIX até os 

dias atuais. Sabendo que a participação efetiva da mulher na 

capoeira aconteceu apenas a partir das últimas décadas do 

século XX, pretendeu-se, a partir do texto, identificar as 

grandes personalidades femininas que fizeram e fazem parte da 

história da capoeira e também como protagonistas que 

conquistaram seu espaço nessa arte ao longo do tempo, 

enfrentando muito preconceito da sociedade, da família e, até 

mesmo, dos próprios capoeiristas. 

Na sequência, o artigo O feminino e a capoeira: uma 

análise de invisibilidade histórica e representatividade 

recente teve como objetivo analisar como a mulher foi 

representada historicamente na capoeira e qual sua visibilidade 

atual perante o discurso teórico. O texto traz reflexões sobre as 

formas de inserção social da mulher e suas respectivas 

mudanças culturais mediante o reforço da aprendizagem e da 

inclusão que a capoeira pode proporcionar, pois valorizar a 

mulher nesse contexto é promover integração para que outras 

ingressem e vejam nessa importante manifestação artística 

uma forma de resistência, memória histórica, assim como uma 

atividade física e de estímulo à saúde. 
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Em seguida, a pesquisa Lives: possibilidades para a 

construção da história da mulher na capoeira traz um 

levantamento de algumas lives de entrevistas com mestras e 

contramestras de capoeira, realizadas desde o início da crise da 

pandemia no Brasil, no mês de março de 2020, até o mês de 

outubro do mesmo ano. O principal objetivo foi o de organizar 

as informações para que mais pessoas possam acessar tais 

conhecimentos, considerados escassos na esfera capoeirística 

– em que sempre foram priorizados eventos, filmes, livros e 

músicas que abordassem as vidas ou feitos de capoeiristas do 

sexo masculino – contribuindo, assim, para a organização, 

preservação e valorização da história da mulher na capoeira. 

Após localizar o material audiovisual em plataformas de 

compartilhamento de vídeos e nas redes sociais, as autoras 

realizaram análises e organizaram as informações, 

disponibilizando, nesse material, um acervo em formato de 

quadro-resumo. 

O texto Impressões femininas sobre a presença da 

mulher na capoeira: um estudo comparativo dá 

continuação ao trabalho realizado por sua autora, que 

apresenta um estudo comparativo referente às impressões 

femininas sobre a presença da mulher na capoeira a partir de 

dados publicados em 2014 (com coleta realizada em 2012) e 

dados coletados em 2020. O estudo teve cunho quanti-

qualitativo, para o qual se utilizou a pesquisa bibliográfica e a 

análise de dados e informações resultantes de um questionário 

semiaberto dirigido a mulheres praticantes de capoeira. Com o 
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estudo, pretendeu-se mostrar as diferenças entre as 

impressões de mulheres capoeiristas sobre a presença feminina 

no âmbito dessa modalidade e verificar quais foram as 

transformações ocorridas, passados oito anos desde a aplicação 

do primeiro questionário. 

Para fechar o capítulo, temos o artigo O entendimento 

da mulher LGBTQ+ e sua participação na capoeira, que 

visou proporcionar um maior conhecimento sobre o tema a 

partir de revisão de literatura e de resultados de entrevistas 

com pessoas da comunidade LGBTQ+, trazendo situações 

diárias que ocorrem dentro do ambiente de treino, 

diferenciando as identidades de gênero que se referem à 

mulher, pistas de como lidar com tais diferenças e algumas 

formas de incluir essas pessoas dentro da sociedade e do 

esporte.  

O terceiro capítulo – Eu vou dizer a dendê, tem 

homem e tem mulher! Pertencimento e identidade 

feminina na Capoeira – é composto de cinco artigos. O 

primeiro, intitulado de A trajetória da mulher na Capoeira, 

dos anos 80 aos dias de hoje: memórias de uma mestra, 

traz um relato das experiências de uma mestra de capoeira, 

enquanto mulher, mãe e profissional, inserida no mundo da 

capoeira ao longo das últimas décadas, desde os anos 1980, 

demonstrando quais foram e quais são os obstáculos nesta 

trajetória e as diferenças percebidas a partir de suas vivências. 

Traz também uma visão de como se constituiu o tratamento 

aos homens e às mulheres e como se forjou a relação da mulher 



 

 
23 

 

inserida na capoeira, com seus dilemas, enfrentamentos, 

permanências e transformações. O relato histórico aborda 

elementos para reflexões sobre relações e tensões 

estabelecidas no mundo da capoeira e sobre as mudanças 

constituintes deste processo. 

Reflexões sobre os lugares das mulheres nas 

capoeiras é o segundo texto, em que se faz uma discussão 

sobre os lugares ocupados, ou não, pelas mulheres, dentro e 

fora das capoeiras – a autora utiliza capoeiras no plural por 

reconhecer que esta é uma prática multifacetada que se 

manifestou de diversas formas ao longo da história, em 

diferentes lugares e contextos sociais –, bem como as 

dificuldades enfrentadas para sua inserção e permanência 

nessa prática corporal. A autora aponta que há quem diga que 

a capoeira tenha surgido como prática exclusivamente 

masculina. Contrapondo essa ideia, afirma que as mulheres, de 

diferentes formas, sempre estiveram presentes nas capoeiras, 

e buscam equidade na ocupação destes espaços. 

O terceiro artigo, Mulher produtora ou reprodutora?, 

traz uma revisão bibliográfica sobre a presença da mulher na 

sociedade, no mercado de trabalho e na capoeira, passando 

pelo desenvolvimento das relações de poder e da caminhada da 

mulher na sociedade e na referida manifestação enquanto 

busca se constituir como agente produtor. A autora aponta, ao 

final da pesquisa, que a mulher deixou de seguir para ser 

seguida, deixou de reproduzir para produzir, deixou de apenas 

ouvir e começou a falar e ser ouvida. 
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Em seguida, o quarto texto – Evasão da mulher na 

capoeira – aborda, a partir de experiências pessoais da autora, 

de entrevistas a mulheres capoeiristas do estado do Paraná e 

de revisão bibliográfica, alguns motivos de evasão da mulher 

na capoeira. Os resultados e discussões apontam para barreiras 

e inconvenientes que interromperam e que podem interromper 

a trajetória de mulheres nessa arte-luta. 

O último texto, denominado As conquistas e os 

desafios das mulheres capoeiristas no universo da 

musicalidade traz uma análise sobre a importância da 

musicalidade na vida de mulheres capoeiristas. Em uma 

primeira parte, foi traçado um panorama histórico da capoeira 

no Brasil e, em um segundo momento, é analisada a entrada 

da mulher no universo da capoeira, mais especificamente no 

campo da musicalidade. No texto são apresentados os 

resultados de entrevistas realizadas com mulheres capoeiristas 

que apontam para as conquistas, dificuldades e desafios de ser 

mulher capoeirista e musicista dentro desse universo 

historicamente masculino. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Capítulo 1 

 
Poemas 
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MULHER DE LUTA – É DONA, É SENHORA, É 

MENINA 
   

Ana Paula Coelho2 

 

Da areia branca do mar 

Nasce uma estrela brilhante e singela 

É menina, é senhora, é dona 

É capoeira e o mundo é todo dela. 

Sabe correr por entre as ondas 

Vagueia pela noite iluminada 

É dona, é menina, é senhora 

É capoeira de guerra marcada. 

 

Faz música para o filho adormecer 

Meneia seu corpo nos braços de quem a ama 

Todos os dias luta para sua voz ser ouvida 

É senhora, é dona, é menina 

Por todo o lado sua vontade é sentida. 

Dá ponteira quando a guerra é dura, 

Martelo aquando da defesa ataque, 

É menina, é senhora, é dona, 

No toque do berimbau, na energia do atabaque. 

 

Sua guerra é, de entre muitas, a mais dura, 

O seu choro é silencioso, mas ouvido, 

É senhora, é dona, é menina, 

Sem o seu amor, o mundo não faz sentido. 

Traz a paz ao coração dos homens 

E a guerra quando lutar é necessário 

É menina, é dona, é senhora, 

Faz da sua chibata o seu abençoado rosário. 

 

Mulher é sinônimo de destreza e respeito, 

Símbolo de cor, alegria e sensatez, 

É dona, é senhora, é menina 

Marca o adversário e derruba-o de uma só vez. 

Dança na roda de samba,  

Dá a chapa, a bicuda e bate maculelê, 

 
2 Aluna Fofolete (Grupo Muzenza – Algarve/Portugal); paulacoelho78@gmail.com.  

mailto:paulacoelho78@gmail.com
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É senhora, é menina, é dona 

Faz o macaco com destreza e sai no rolê. 

 

Caiu, levantou com agilidade, 

Na vida, só não cai quem não anda direito 

É menina, é dona, é senhora 

Mulher capoeira leva todo o seu mundo no peito. 

Abraçando seu mestre ela se recupera 

Dos tombos que a vida lhe dá 

É dona, é menina, é senhora 

É estrela, é lua é sabiá. 

 

O berimbau toca a sua dor 

Cada toque é um choro amarrado 

É senhora, é dona, é menina 

Mulher forte não tem pecado. 

Faz do seu coração o pandeiro, 

Que bate ao som da vida que passa 

É mulher, é dona, é capoeira 

É menina, senhora é mulher de raça. 
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À SUA MANEIRA 

Karla Sousa3 

 

Ê menina 

Que pula e cai, 

Que brinca e levanta, 

Chora, sorri e encanta 

Que nas covinhas do imenso sorriso 

Ainda mais caberia se pudesse 

E quem disse que esmorece? 

Vai até o chão, com o pé e com a mão 

Ela engana 

Ê, menina malandra 

Cuidado aí vem ela 

Na malemolência 

Brincando na roda 

Se tornando essência 

Fragância de amor 

Ponto e vírgula, reticências 

No coração bate forte, 

Bate forte capoeira 

Levanta poeira 

E lá vai a menina 

No dendê à sua maneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Aluna Violinha (Grupo Muzenza – Algarve/Portugal); karlakadynesilva@outlook.com.  

mailto:karlakadynesilva@outlook.com
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EU, VOCÊ E A CAPOEIRA 

 
Mônica Beltrão4 

 
 

Eis capoeira... 

Quantas vezes anunciei meu canto 

Para acalentar as linhas do coração de outrem 

E, em cada verso, traduzir meu pranto, 

Para anunciar que o amor vai mais além. 

Humilhar- se é o pecado do poeta 

Que, em batuques, revela segredos 

Em versos chuvosos 

E em primavera sem definição. 

Ah... Meu coração poeta, 

Que não conhece outra forma 

De cantar para ti. 

Meus vértices poetizam tuas entranhas, 

Soluçando poesias e manhas 

Nas cores da tua capoeira. 

Alarido aprendiz, 

No teu colo trago meu acalento 

Vencendo todas as navalhas 

E regressando sem medo. 

 A ti, confesso meu riso 

Em música e convertido 

Aos encantos de cada nota, 

Debruçada em um coração escarlate. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Instrutora do Grupo Legião Brasileira de Capoeira (Recife/PE). E-mail: 

monica.beltrao@educ.rec.br 

mailto:monica.beltrao@educ.rec.br
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TEVE E TEM MULHER NA RODA! 

 
Alessandra Barreiro da Silva5 

 

 

Olha, eu vou contar o que muitos não quiseram cantar. 

Olha, eu vou contar o que muitos insistem negar: 

 

Teve e tem mulher na roda, 

na rua, na praça, na casa 

e em todo lugar! 

Teve e tem mulher capoeira, 

na Bahia, no Recife, no Rio de Janeiro... 

em Goiânia também há! 

 

Arrelientas, navalhistas, 

valentonas, desordeiras, 

cabelinho na venta, da pá virada, 

endiabradas, incorrigíveis 

ou como queiram chamar. 

 

Hoje tem Mestra Janja, 

Contramestra Arisca, 

Professora Coruja, 

Monitora Shiva, 

Juliana Foltran, 

Mônica Beltrão, 

Amazonas 

e tantas outras que nunca ouvimos falar. 

 

E com o Gunga na mão eu vim lhes contar: 

Nós somos capoeiristas e ninguém vai nos calar! 

 
 

 

 
5 Professora Coruja. Grupo Art Brasil de Capoeira. Licenciada em Educação Física pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Mestra em Antropologia Social (UFG). Professora 

concursada da Rede Estadual de Educação do Estado de Goiás. Professora de Capoeira em 

Associação de Moradores. E-mail: capoeiracoruja06@gmail.com  

 

mailto:capoeiracoruja06@gmail.com
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MULHERES DA MUZENZA 
 

Karla Sousa6 
 

(Coro) Não é de saia que ela vem jogar 

Porque mulher também usa abadá 

Aqui dentro é tudo igual 

Ela ginga, canta e toca berimbau  

 

Êh mulher que sabe jogar 

Deixa bicho homem no chão 

Ôh menino não falo de força 

É de mandinga no pé e na mão 

 

(Coro) Não é de saia que ela vem jogar 

Porque mulher também usa abadá 

Aqui dentro é tudo igual 

Ela ginga, canta e toca berimbau  

 

Êh na roda joga bonito 

Faz de tudo e um pouco mais 

Eu peço a Deus que benza 

As mulheres da Muzenza 

Pra que sempre haja mais 

 

(Coro) Não é de saia que ela vem jogar 

Porque mulher também usa abadá 

Aqui dentro é tudo igual 

Ela ginga, canta e toca berimbau. 

 

 

 

 
 

 

 
6 Aluna Violinha (Grupo Muzenza – Algarve/Portugal); E-mail: 

karlakadynesilva@outlook.com. 

mailto:karlakadynesilva@outlook.com
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SEU LUGAR 
 

Rosangela R. Silva7 
 

Mulher  

A capoeira é a sua casa, 

O viola, sua alma  

O atabaque, seu coração. 

 

Mulher  

A ginga é o seu bailado,  

A roda, fome da alma, 

Capoeira é seu chão. 

 

Mulher  

Volta do mundo faz-se agora,  

Capoeira pede e chora,  

Mais amor e união. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7 Professora Miojo (Grupo Muzenza de Capoeira – Campo Grande/MS). E-mail: 

ro_capoeira@hotmail.com  

mailto:ro_capoeira@hotmail.com
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SOU MARIA 
 

 Aldirene Monteiro Neres8 

 

Sou capoeira, sou Maria 

Sou liberdade, eu sou guerreira 

Saio pra roda, quero jogar 

Não me segure, meu camará! 

 

Sou capoeira, sou Maria 

Sou liberdade, eu sou guerreira 

Trago a força, trago a beleza 

Sou Capoeira, eu sou sertaneja 

 

No meu sertão tem muitas Marias 

Tem Capoeiras, mulheres que brilham 

Sou da Muzenza, jogo o meu jogo 

Respeito é tudo, cuidado seu moço! 

 

Sou capoeira, sou Maria 

Sou liberdade, eu sou guerreira 

No sertão de tantas Marias, ser capoeira é ser guerreira 

Lutar todos os dias, ocupar os espaços na roda 

Ser melodia na bateria 

Ser sertaneja, ser Maria! 

 
 

 
8 Aluna Girassol (Grupo Muzenza – Cidade/PE); E-mail: audi_cat@hotmail.com 

mailto:audi_cat@hotmail.com
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A VOZ DA MULHER 

 
Rosário Saraiva9 

 

Eu estive no começo da criação, antes mesmo de Eva e de 

Adão. 

Eu estive naquela Mulher das cavernas, eu acompanhei a 

evolução. 

Eu estive na Escrava acorrentada vendo seus filhos partindo e 

os outros morrendo de fome. 

Eu estive na mulher chamada de bruxa, fui amarrada, 

torturada e queimada. 

Eu estive naquela mulher com a cabeça raspada enclausurada 

na câmara de gás. 

Eu estive nas várias Madalenas que foram apedrejadas por 

conta do seu corpo. 

Eu estive na mulher que se vestiu de homem pra poder amar. 

Eu estive nas mulheres que venceram a guerra e nunca foram 

reconhecidas. 

Eu estive nas lutadoras, nas capoeiristas que não têm a sua 

velha guarda porque seus nomes foram riscados da história. 

Eu estive na luta contra os ditadores, fui violada, violentada e 

morta para permanecer calada. 

Eu estive naquela boca que se calou, na mulher que não 

amou, na deusa que não viveu. 

Eu estive, Eu estou. 

Estou em você que precisa falar,  

Estou na sua boca que não quer mais se calar. 

Eu sou o teu despertar, 

Eu sou tua mãe, 

Eu sou teu colo, 

Eu fui o teu útero. 

Eu sou aquela vontade de aprender,  

Sou aquela que questiona, 

Sou aquela que não mais se deixa aprisionar, 

Eu sou Capoeira, 

Sou Desordeira,  

Sou a Lua e Sol, 

 
9 Graduada Rosinha Capoeirista (Grupo Muzenza – Curitiba/PR). Bacharel em 

Administração. E-mail: rosariosaraiba@gmail.com  

mailto:rosariosaraiba@gmail.com
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Sou todas as estações e sou o que faz o fruto brotar, 

Eu sou aquela que vai abrir mentes, 

E mesmo que tentem, não vão me parar. 

Eu sou a revolução, eu sou a que nunca mais vai se calar. 

Eu sou a Voz da mulher. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Capítulo 2 

 

Aidê, Aidê... Cadê 
você?  

História e 
representatividade da 

mulher na capoeira 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
39 

 

DAS MULHERES DE RESISTÊNCIA A OUTRAS 
ESQUECIDAS: UM ENSAIO SÓCIO-HISTÓRICO 

DA CAPOEIRA 
 

Percila Silveira de Almeida10 

Adélia Kervalt Costa Atti11  

Mônica C. A. Beltrão12  

Siomara Sousa Santos13  

 

1. Uma introdução... muitas vozes 

O protagonismo feminino nos espaços da capoeira tem 

erguido pilares de discussão envoltos pelas mais variadas 

representatividades da mulher na capoeira. Historicamente, 

inúmeras figuras femininas dispuseram suas histórias para que 

sua voz direcionasse ações para coletivos mais polarizados, no 

entanto, o que se percebe, tanto em documentos históricos 

quanto em relatos próximos e atuais, é que a luta não era um 

simbolismo corpóreo, mas, sobremaneira, batalhas 

sistemáticas dos direitos de fala, troca, posicionamento e 

inclusão. Para tanto, manifestações, fortalecimento de coletivos 

e diálogos sistemáticos se voltaram quase como símbolos 

identitários em se tratando da ação feminina na capoeiragem.  

Em uma situação bem diretiva e relacionada aos espaços 

de ação e intervenção, consideramos que “tentam” dispor de 

 
10 Professora Per (Herança Cultural Capoeira). Pedagoga/Mestre em Educação/Servidora 

Pública Estadual. E-mail: percapoeira@gmail.com. 
11 Contramestra Didi (Herança Cultural Capoeira). Educadora Física, Nutricionista. 
Educadora de Capoeira da Rede Marista. E-mail: didihcc@gmail.com.  
12 Professora Mônica (Grupo Legião Brasileira de Capoeira). Técnica Pedagógica. Servidora 

pública municipal. Coordenadora do Núcleo de Programas e Projetos/Divisão de Anos 

Iniciais – Secretaria de Educação/Prefeitura do Recife. E-mail: 

monica.beltrao@educ.rec.br. 
13 Mestra Mara (Herança Cultural Capoeira). Educadora Física/Pós-Graduada/Educadora de 

Capoeira. E-mail: siomarasouzasantos@gmail.com.   

mailto:percapoeira@gmail.com
mailto:didihcc@gmail.com
mailto:monica.beltrao@educ.rec.br
mailto:siomarasouzasantos@gmail.com
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impedimentos que ferem nossas participações enquanto 

mulheres vivas e atuantes, por conseguinte “navalha” nossa 

existência. É diante desta questão que este artigo objetiva 

descortinar os discursos “esvaziados” de que a capoeira, em 

suas nuances históricas, não “acolhia” ou não se tinha mulheres 

em valentes ações de capoeiragem.  

Especificamente, o discurso residia no fato de que as 

mulheres apenas acompanhavam seus companheiros capoeiras 

como observadoras e poucas (ou quase nenhuma) imprimia 

uma história de valentia, força e determinação. Não obstante, 

este artigo incidirá sobre esta questão, levantando movimentos 

de reflexão em torno de mulheres gigantes – na história, na 

ginga e dominando as sutis rasteiras.   

 

2. Entre discursos e representações – valentes ações 

afirmativas  

A postura de luta é, antes de mais nada, uma “doce” 

arguição para quem levanta a resistência como bandeira moral. 

A cartografia da mulher na capoeiragem rompe, 

historicamente, com a normatização dos espaços 

masculinizados, onde estas disputavam com os capoeiras o seu 

espaço de poder – seja por identificação ou tramas sociais 

(ABREU, 2005).  

Periódicos, em suas colunas policiais, dispunham de um 

cenário em que as mulheres eram, tão-somente, valentes e 

com navalhas acompanhando seus feitos. Compunham o 

desenho de mulheres valentes tomando o lugar de figuras 

comuns.  
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Figura 1: 

 

Fonte: Gazeta da Tarde (RJ), de 11 de janeiro de 1895. 

Figura 2: 

 
Fonte: Jornal do Brasil, 07 de novembro de 1902. 

 

Lidia e Rita Diamantina foram algumas das mulheres que 

constituíram um diário de valentias desbravadoras. Entre 

tempos e espaços, nomes como Calça Rala, Satanás, Nega Didi, 



 

 
42 

 

Maria Para Bonde, Maria 12 Homens, Salomé (cantava no 

samba e jogava capoeira), Julia Fogareira, Jerônima, Adelaide 

Presepeira e Angélica Endiabrada teciam currículos e feitos que 

mais pareciam eventos nos centros urbanos.  

Analisando os periódicos, publicações e provocações em 

torno da presença das mulheres nestes espaços e em ações de 

capoeiragem, podemos considerar que eram erguidos aparatos 

repressores e com posturas legalizantes quanto à ação 

masculina. Em confronto com os registros, incidimos sobre o 

fato de que não se houve um crescente espaço de conquista e, 

sim, de negação ou ação afirmativa de valentes mulheres que 

ocuparam, também, as urbes em atividades de lutas sociais 

como forma de emancipação.  

Os esforços de uma elite hegemônica para adestramento 

de atividades e regulação social imprimia uma divisão para 

designar papéis quanto à localização na sociedade – sendo 

mulheres preparadas para o exercício da maternidade e figuras 

masculinas para a vida pública, cabendo, portanto, uma 

ideologia equivocada da corporeidade feminina envolta por 

traços frágeis, sutis e do possível “despreparo” para a prática 

de exercícios esportivos ou lutas erguidas. Ressalta-se, aqui, a 

proibição das práticas esportivas por mulheres por sua natureza 

incompatível com os “métodos de luta”, a qual foi disposta no 

art. 54, da lei 3.199/1941:  

às mulheres não se permitirá a prática de 
desportos incompatíveis com as condições de sua 
natureza, devendo, para este efeito, o Conselho 
Nacional de Desportos baixar as necessárias 
instruções às entidades desportivas do país 
(BRASIL, 1941, on-line).  
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No entanto, ao contrário dessa ideologia forçosamente 

construída, muitas mulheres propuseram o rompimento desse 

discurso prescrito e com a assinatura de uma hegemônica 

cultura masculinizada, sendo palco de uma opressão em cima 

das mulheres que não seguiam este sistema “cartilhado” de 

condutas.  

De forma referendada, as mulheres compunham um 

grupo, segundo D´Atri (2008), policlassista, com suas lutas em 

diferentes ângulos e nos mais variados espaços. O machismo e 

o patriarcado, com suas navalhas de negação e opressão, 

subjugaram a voz de inúmeras mulheres, desmotivando-as 

para posicionamentos e enaltecendo-as para assumirem suas 

naturezas frágeis e o cultivo do silêncio. Mas na (des)ordem dos 

mandos e fundamentos opressores, vozes femininas se 

ergueram na história para que não acolhessem invisibilidade. A 

exemplo, citamos uma matéria citada no livro “Capoeira em 

Cena – entre navalhas e memórias”14.  

Figura 3: 

 
Fonte: Jornal Gutenberg (AL), 19 de outubro de 1905. 

 

 
14 BELTRÃO, Mônica. Capoeira em Cena – entre navalhas e memórias (2020).  
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 A turuna15 Maria Porciúncula é uma das mulheres que 

estiveram em ação combatente para negar a fragilidade e 

submissão, sendo desenhadas, inclusive, por criminosas, 

desordeiras e atrevidas. Este enquadramento classificatório não 

silenciou os gritos de reivindicações ou castrou os 

comportamentos ditos “inadequados”, pois havia um 

contingente de mulheres que ocuparam as urbes na disputa 

com os espaços sociais dominados essencialmente por homens. 

Percebe-se, nesse sentido, uma desbravadora ação para 

fortalecimento e seguridade quanto à garantia de espaços. Em 

registros históricos da capoeiragem, Calça Rala, Nega Didi, 

Maria Felipa de Oliveira, Salomé, Maria Para o Bonde, Angélica 

Endiabrada, Julia Fogareira, Maria Homem, Maria Pé no Mato, 

Argentina Dente de Ouro, Chiquinha, Chica do Ó, Maria da 

Conceição, Maria Zaruenda, entre tantos nomes que assinaram 

a história, foram consideradas mulheres valentes, desordeiras, 

com voz ativa e com expertise no manejo de navalhas, facas 

de ponta, cacetes e porretes. Salvador, Rio de Janeiro, Belém 

do Pará, Pernambuco, entre outros estados, foram palco destas 

mulheres que ousaram negar suas histórias. 

 

 

 

 

 

 

 
15 Valente ou destemida. 
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Figura 4:   

 
Fonte: Jornal do Brasil, 06 de novembro de 1902. 

 

 Mesmo com pouca participação na história, o “trilhar” 

destas mulheres não permitiu que cada ponto de honra fosse 

negado, silêncio velado ou atividade agenciada. Cada uma 

contribuiu para um legado de muitas vozes e inspirações na 

composição de práticas que mobilizaram outras mulheres ou 

até mesmo na construção de peculiares “recados” (SANTOS, 

2011).  

         Com um pouco mais de esforço, encontram-se, em 

periódicos por todo país, essas “desordeiras” que poderiam 

estar em atuação na capoeiragem. Cabe aprofundar essa busca 

para possíveis respostas sobre a presença delas. 
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Figura 5: 

 
Fonte: Diário de Notícias do RS, 2 DE MARÇO DE 1967. 

           

Mestre Canjiquinha, Washington Bueno da Silva, em seu 

livro Canjiquinha alegria da Capoeira (1989), refere-se às 

mulheres na capoeiragem da época como “as retadas16”; cita 

Maria Doze Homens, que morava na Saúde; Maria Avestruz, 

que morava na Boca do Rio; Palmeirão que matou Pedro Porreta 

e morava na Rua Vinte e Oito de Setembro. 

 

3. Metodologia 

Conceituando e relacionando ao objeto pretendido, 

trata-se de um estudo histórico, com uma abordagem 

qualitativa, enfatizando mais a compreensão do fenômeno em 

si do que a sua explicação. A pesquisa se configura pelo uso da 

técnica de documentação indireta – pesquisa bibliográfica e 

documental –, tendo como pressuposto o levantamento de 

registros referentes às ações das mulheres que resistiram ao 

 
16 Corruptela de “arretada”, que pode ser entendida de várias formas, como bacana, legal, 

ou como corruptela de irritada. 
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modo e tempo, bem como assinaram seus nomes na história; 

e o fortalecimento de significados.  

 

4. Apresentação e discussão dos resultados   

Propor um estudo revelando a memória e identidade 

social das mulheres que ressignificaram suas histórias, bem 

como provocavam suas inserções na prática da capoeiragem e 

situações afins de resistência, fortalece não só as relações 

sociais e reflexivas, mas, também, consolida o campo de 

saberes históricos enquanto reafirmação de uma identidade 

específica.   

Em nossa escrita, discorremos sobre mulheres que 

foram verdadeiras guerreiras no que trata das lutas históricas 

do povo negro brasileiro. Muitas destas mulheres pouco são 

lembradas e quase não aparecem nos registros, têm grande 

protagonismo, mas muito pouco reconhecimento dos seus 

feitos.  

 

Rainha Aqualtune  

Aqualtune, primeira liderança do Quilombo dos 

Palmares, mãe de Ganga Zumba e avó de Zumbi, pouco 

lembrada na história do Brasil apesar de seus grandes feitos. 

Foi uma princesa africana que comandou, em 1665, um exército 

de dez mil homens, contra a invasão de seu reino no Congo e, 

após seu reino ser derrotado, ela foi trazida para o Brasil. 

Desembarcou no Sul de Recife/PE e foi vendida como escrava 

reprodutora por ter uma aparência saudável.     
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Para fugir dos estupros que vinha passando, se juntou a 

um grupo com outros escravos para destruir a casa grande, 

fugindo com, pelo menos, 200 escravos. Mesmo grávida, 

conseguiu escapar. Quando chegou, foi reconhecida como uma 

princesa, recebendo a liderança de Palmares, onde usou todo o 

seu conhecimento de política, estratégia de guerra e 

organização, que foram extremamente importantes e 

fundamentais para a consolidação de Palmares. Tornou-se 

rainha e, depois, seu filho Ganga Zumba assumiu. 

Segundo Arraes, 

Aqualtune era uma princesa africana, filha do rei 
do congo. Foi uma guerreira estrategista e liderou 
um exército de 10.000 mil homens para combater 
uma invasão em seu reino do congo, em 1665. 
Quando perdeu a guerra, foi escravizada e trazida 
ao Brasil, foi vendida como escrava reprodutora. 
Grávida, Aqualtune organizou a fuga para 
Palmares, onde deu à luz a Ganga Zumba e Gana, 

que mais tarde seriam chefes de um dos mais 
importantes mocambos de Palmares, e também 
Sabina, mãe do grande líder de Palmares, Zumbi. 
(ARRAES, 2017, p. 33). 
 

Aqualtune, segundo algumas informações 

desencontradas em pesquisas, morreu em 1677, já idosa, 

quando sua aldeia foi incendiada por expedições coloniais. 

 

Acotirene 

Seu nome foi dado a um importante Mocambo do 

Quilombo de Palmares. Ela exercia a função de mãe conselheira 

de todos os refugiados quilombolas. Antes de Ganga Zumba 

assumir o poder, e mesmo após ele assumir, ela continuou 

sendo a conselheira e era consultada para todos os assuntos 

quilombolas. 
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Poucos são os registros sobre Acotirene. As informações 

não dão conta desta grande guerreira e todas as contribuições 

de suas orientações na luta em Palmares. 

No registro do Instituto PCAS aparece a seguinte 

referência de Acotirene: 

Acotirene uma das primeiras mulheres a habitar os 
povoados quilombolas da Serra da Barriga em 
Alagoas, matriarca do Quilombo dos Palmares, 
exercia a função de mãe e conselheira dos/as 
primeiros/as negros/as na Cerca Real do Macaco. 
Era consultada para todos os assuntos desde 
questões familiares até questões político-militares 
(INSTITUTO PACS, 2015, on-line). 

 

Dandara dos Palmares 

Dandara foi uma guerreira negra no período colonial do 

Brasil. Não se sabe muitas informações sobre sua origem – se 

nasceu no Brasil ou no continente Africano –, mas conta-se que, 

desde menina, juntou-se a outros negros que lutavam contra a 

escravidão no Brasil e que, muito além de serviços domésticos, 

ela também plantava, caçava, lutava capoeira e liderou 

falanges femininas do exército de negros de Palmares. 

Uma guerreira negra que aprendeu a fabricar 
espadas e a lutar com elas; uma capoeirista forte 
e corajosa que planejava ações de combate e 
liderava seus companheiros na luta pela liberdade 
— assim sobrevive em relatos e lendas populares 
a história de Dandara, rainha do Quilombo dos 
Palmares e companheira de Zumbi. Não se sabe ao 
certo onde ela nasceu e como chegou ao maior e 
mais duradouro quilombo implantado nas 
Américas. Independente da falta de registros 
oficiais de sua existência, uma coisa é certa: 
quando se fala em Dandara, se coloca em questão 
o silêncio e o apagamento imposto às mulheres 
negras no Brasil. (SOUZA; CARARO, 2017, p. 16). 
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Como uma verdadeira heroína, contribuiu desde a 

organização e elaboração de estratégias de resistência no 

Quilombo dos Palmares, participando de diversas batalhas.  

Segundo o site TV Brasil, a família de Dandara pode ser 

conhecida pela imagem abaixo: 

Figura 6: Família de Dandara 

 

     Rei do Congo 

 
          

 

     Aqualtune 

 
 

                          

 Ganga Zumba 

 Ganga Zona 

 Sabina 

 
               

         Zumbi dos 

Palmares 

      Dandara 

 
                         

             
                                        

         Motumbo  Harmódio  Aristogíton 
   
   

 

Fonte: Adaptado a partir de informações da TV Brasil (2018) e de Freitas 
(1982).  

Ela foi esposa de Zumbi dos Palmares e, com ele, teve 

três filhos (Motumbo, Harmádio e Aristogíton). 

Com a invasão Holandesa, intensificaram-se os ataques 

a Palmares, tornando-se cada vez mais frequentes. Dandara 

sempre lutou em defesa da resistência Palmarina e esteve ao 

lado de Ganga Zumba, que era o rei de Palmares – até quando 

Ganga Zumba assinou o tratado de paz com o governo de 

Pernambuco. Ela teve um papel importante por entender que 

esse acordo não previa o fim da escravidão e, então, foi o 

momento em que ela e Zumbi, juntos, romperam com Ganga 

Zumba, que era tio de Zumbi.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Em um dos ataques a Palmares, Dandara se suicidou, 

jogando-se de uma pedreira para não se submeter à condição 

de ser escrava, em 6 de fevereiro de 1694.  

A Lei n.º 13.816, de 24 de abril de 2019 (BRASIL, 2019), 

escreveu o nome de Dandara dos Palmares no Livro dos Heróis 

e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e 

Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. 

 

Tereza de Benguela 

Personagem importante nas lutas por liberdade no sec. 

XVIII, tornou-se símbolo de liderança, força e luta guerreira do 

Quilombo de Quariterê, no Mato Grosso. Viveu no Vale do 

Guaporé e foi conhecida como Rainha Tereza. Após a morte de 

seu marido, coordenou a estrutura administrativa, econômica e 

política de seu Quilombo por mais de 20 anos, revelando-se 

uma líder ainda mais implacável e obstinada, desafiando a 

coroa e o sistema escravocrata português, comandando a maior 

comunidade de negros e indígenas da capitania do Mato Grosso. 

Tereza de Benguela viveu no Mato Grosso durante 
o século XVIII. Após o falecimento do seu marido, 
José Piolho, chefe do Quilombo do Quariterê, 
Tereza se tornou uma rainha quilombola. Ela 
mantinha um sistema de troca de armas com os 
brancos e comandava toda a administração, 
economia e política do quilombo, onde também 
desenvolviam agricultura de algodão, dominavam 
o uso da forja e comercializavam tecidos e 
alimentos excedentes. Os negros e indígenas sob 
sua liderança resistiram à escravidão por vinte 
anos, até em 1770, quando o quilombo foi 
destruído. Em sua homenagem, o dia 25 de julho 
foi instituído Dia Nacional de Tereza de Benguela e 
da Mulher Negra (ARRAES, 2017, p. 143). 
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Existem relatos de que ela tenha sobrevivido até meados 

da década de 1770, sendo assassinada pelo exército, ou 

também, que ela se suicidou por ter que se submeter ao 

domínio dos brancos e ser escravizada. Foi instituído em 2014, 

no dia 25 de julho, o dia Nacional de Tereza de Benguela e da 

Mulher Negra. 

Ainda sobre mulheres estruturantes, nos relatos do 

Mestre Cafuné (aluno do Mestre Bimba) (DORIA, 2011), Mestre 

Bimba criou três turmas para garantir a prática da capoeira para 

mulheres (nos anos de 1938, 1958, 1967/68). Na turma de 

1967/68, quatro mulheres compunham o quadro, Rosa Rubra 

(Nalvinha – filha do Mestre Bimba), a Zilá "Branca de Neve" 

(que se casou com o aluno Bolão), Ajurimar Tanajura e sua 

prima Virgínia Tanajura (Tanajura era o sobrenome). Na turma 

de 1958, Dona Francisca, Maria Lúcia (filha de Dona Francisca) 

e Vilma. Já na turma anterior, na década de 30, houve apenas 

uma mulher na turma, conhecida por Beata (seu nome era 

Beatriz) (DORIA, 2011).  

Ainda em seus registros, o Mestre Cafuné dispôs que a 

Fundação Mestre Bimba e Filhos de Bimba Escola de Capoeira 

organizam um evento anual denominado Zumbimba, em que 

há um momento chamado Tijubinas, que se refere ao modo 

pelo qual o Mestre Bimba chamava as mulheres. Na 

programação deste evento, as mulheres organizam, 

comandam, assumem a charanga, cantam e jogam. Segundo o 

Mestre, é uma forma de homenagear tantas mulheres que 

assinaram seus nomes na história da capoeiragem. Acresce-se 

o fato de que o Mestre Bimba também ministrava aulas 
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particulares nas residências para as mulheres devido a 

dificuldades da presença nos horários regulares da academia.  

 

Considerações finais 

 Falar de mulheres guerreiras, lutadoras e valentes é 

ressaltar suas histórias e nos inspirarmos em seus legados para 

continuarmos lutando pela valorização da mulher. Ainda hoje 

temos muito o que lutar para que as mulheres estejam 

presentes nas literaturas, nas produções, nos seus lugares de 

direito.  

 Romper com a hegemonia dos homens nas rodas de 

capoeira, frente à condução dos grupos e instituições, é uma 

luta diária e buscamos inspiração na luta de todas as esquecidas 

e todas as lembradas como: Dandara, Acotirene, Aqualtune, 

Tereza de Benguela. 

 A escrita deste artigo possibilitou a cada uma de nós 

relembrar a luta de guerreiras silenciadas, nos identificando e 

nos fortalecendo como mulheres que ainda hoje também 

precisam vencer batalhas diárias, superar barreiras e provar o 

tempo todo que também somos muito capazes no que fazemos. 

       Cabe, por oportuno, um estudo mais aprofundado acerca 

das mulheres que foram “esquecidas” ou mesmo invisibilizadas, 

nem ao menos citadas pelos seus feitos ou por suas proezas na 

capoeiragem, o que implica na reflexão sobre o fato pelo qual 

não temos, hoje, as “Velhas Mestras” de Capoeira.  

A VOZ DESTAS MULHERES ECOA ENTRE NÓS! 

 



 

 
54 

 

Referências 

ABREU, F. J. de. Capoeiras – Bahia, séc. XIX: imaginário e documentação. 
Salvador: Instituto Jair Moura, 2005.  
ARRAES, J. Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. São Paulo: Pólen, 
2017. 
BELTRÃO, M. Capoeira em cena – entre navalhas e memórias. Olinda-PE: 
Nova Presença, 2020. 
BRASIL. Decreto-lei n. 3.199, de 14 de abril de 1941. Estabelece as bases 
de organização dos desportos em todo o país. Disponível em: 
http://www.senadofederal.gov.br. Acesso em 09 out. 2020. 
BRASIL. Lei nº 13.816/19. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13816.htm. 
Acesso em 25 out. 2020.  
CANJIQUINHA. Alegria da Capoeira. Salvador: A Rasteira, 1989. 
D’ATRI, A. Pão e rosas: identidade de gênero e antagonismos de classe no 
capitalismo. São Paulo: Edições Iskra, 2008. 
DORIA, S. F. (Mestre Cafuné). Ele não joga capoeira, ele faz cafuné: 
histórias da academia do Mestre Bimba. Salvador: EDUFBA, 2011.  
FREITAS, D. Palmares – A Guerra dos Escravos. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
1982.  

INSTITUTO PACS. Mural Memória das Mulheres Negras. Emília Jomilinis 
(org.) Biblioteca Berta Cáceres. 2015. Disponível em: 
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mural-memoria-das-mulheres-
negras/. Acesso em 07 nov. 2020. 
SANTOS, S. M. dos A. Mulher e Capoeira: reflexões da convivência, lugar social 
e participação na diversidade. In: Grupo Conviver (org.). Diversidade e 
convivência: construindo saberes. Salvador: EDUFBA, 2011. 
SOUZA, D. P. de.; CARARO, A. Extraordinárias: mulheres que revolucionaram 
o Brasil. 1a ed. São Paulo: Seguinte, 2017. 
TV BRASIL GOV. Zumbi dos Palmares, 2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QVJujWiW990&list=PL3L_Xz3TCjMbX3CN
p9niWUSzAMrWPH8qw&index=29 Acesso em 09 out. 2020. 
 

Jornais 
 
Diário de Notícias (RS), 2 de março de 1967. 
Gazeta da Tarde (RJ), 11 de janeiro de 1895. 
Jornal do Brasil, 06 de novembro de 1902, ed. 310. 
Jornal do Brasil, 07 de novembro de 1902. 
Jornal Gutenberg (AL), 19 de outubro de 1905, ed. 223. 

 
 

 
 

 

http://www.senadofederal.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13816.htm
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mural-memoria-das-mulheres-negras/
http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mural-memoria-das-mulheres-negras/
https://www.youtube.com/watch?v=QVJujWiW990&list=PL3L_Xz3TCjMbX3CNp9niWUSzAMrWPH8qw&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=QVJujWiW990&list=PL3L_Xz3TCjMbX3CNp9niWUSzAMrWPH8qw&index=29


 

 
55 

 

DO PASSADO AO PRESENTE: 
PERSONALIDADES FEMININAS NO MUNDO DA 

CAPOEIRA 
  

Margarete Sant´Ana Cerqueiro17 
 

Introdução 

 Falar sobre a presença da mulher na capoeira é um 

grande desafio pois, nos cinco séculos de história do Brasil, são 

escassos os registros que relatam os feitos e as personagens 

femininas importantes do passado. Diante dos cenários 

histórico, político e social na formação do país, as mulheres 

tiveram poucas participações e muitas se destinaram apenas 

aos papéis de esposa, mãe, escrava e outras funções 

consideradas inferiores pela sociedade. São encontrados 

raríssimos documentos de onde se pode extrair algum tipo de 

informação sobre a participação da mulher na história 

brasileira, destacando-se que foram contadas versões e visões 

masculinas da época, de acordo com o interesse de cada 

momento.  

Desse modo, para se entender o atual posicionamento 

feminino na sociedade e na capoeira é importante se conhecer 

a trajetória e os obstáculos que muitas mulheres enfrentaram 

ao longo do desenvolvimento dessa manifestação – o 

machismo, o racismo, a misoginia e um sistema formado por 

uma sociedade majoritariamente patriarcal, que tratava a 

 
17 Professora Goiaba (Grupo Muzenza de Capoeira – Curitiba); graduada Em Geografia pela 

Universidade Estadual de Maringá (UEM); pós-graduada em Ensino de História e Geografia 

pela Faculdade Iguaçu. Atua como professora da Rede Estadual de Educação do Paraná. 

E-mail: margacsantana@yahoo.com.br  
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mulher branca e rica como um ser muito frágil e dependente do 

pai ou marido e a mulher preta ou pobre como um objeto e 

destinada a servir. Como afirma Rezzutti (2018, p. 18), “ao 

escrever sobre as mulheres, a documentação, muitas vezes 

exígua, precisou ser espremida para que se pudesse entrever a 

pessoa de carne e osso que existiu e não o ser idealizado que a 

história criou”. No contexto histórico-social da capoeira como 

manifestação cultural, essa documentação referente às 

mulheres é rara em razão de muitos registros e documentos 

terem sido destruídos pelo Estado brasileiro no final do século 

XIX, a fim de se apagar a história da escravidão no país.  

 A capoeira teve sua origem na necessidade do povo 

africano escravizado de lutar e resistir contra a opressão e a 

violência imposta em terras estrangeiras (no Brasil, a partir dos 

séculos XVI e XVII), sendo, portanto, uma manifestação afro-

brasileira da luta pela liberdade agregada de elementos 

culturais como a música, a história, a arte, o ritual, a poesia, o 

ritmo e a expressão corporal (FALCÃO, 2010 citado por LIMA, 

2014). Durante o século XIX, a capoeira era vista como luta de 

escravos e pretos desocupados, mas também era praticada por 

outros grupos sociais. Segundo Oliveira e Leal (2009, p. 50), 

“havia brancos livres, estrangeiros e até membros da alta 

sociedade participando ativamente do fenômeno da 

capoeiragem”. Ao longo do tempo, a capoeira vem evoluindo e 

ultrapassando as barreiras dos preconceitos social, político e 

econômico.  

        Este artigo busca apresentar a participação feminina na 

capoeira dentro do contexto histórico-social, desde seus 
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primórdios até hoje. No século XIX, a presença de mulheres na 

capoeira constitui fatos históricos contados oralmente e pelo 

imaginário coletivo (notícias de jornais, registros da polícia e 

alguns romances).  

Muitas personalidades femininas do passado são 

lembradas na roda de capoeira por meio das cantigas, como 

são os casos de Dandara, Maria Felipa, Salomé, Dona Maria do 

Camboatá e muitas outras, não havendo, porém, documentos 

precisos sobre a real participação delas na capoeira. Na 

primeira metade do século XX, as mulheres aparecem apenas 

como colaboradoras no círculo da capoeiragem. Por muito 

tempo, a roda de capoeira foi um ambiente estritamente 

masculino, hostil e perigoso, considerado muito violento para 

as mulheres e a participação feminina efetiva nas rodas de 

capoeira, academias e como professoras e mestras se dá a 

partir das décadas de 1970 e 1980.   

 

Rainha Njinga  

 Retorna-se à África, em busca da ancestralidade, da 

força e da coragem, para se lembrar de uma personagem 

histórica que, no período da escravidão, a partir do século XVII, 

provocou a imaginação e as fantasias da civilização ocidental. 

Trata-se da rainha Njinga Mbandi (c. 1582-1663), ou apenas 

Jinga, como ficou mais conhecida nos livros de história, sendo 

a personagem mais polêmica de toda a história de Angola e 

uma das mais emblemáticas mulheres do passado no que se 

refere às lutas e conquistas sem submissão aos homens da 

época. A história de Jinga foi narrada pela visão masculina - 
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homens brancos, ocidentais e colonizadores que, nesse 

período, eram inimigos da rainha e viam as mulheres como 

incapazes de lutarem e de trilharem o seu próprio destino.  

Nesse período, na África, Jinga virou heroína, 

defensora da liberdade e dos direitos do seu povo, em eterna 

luta contra a opressão dos colonizadores europeus. No Brasil, 

ela é celebrada em manifestações populares como no 

maracatu, nas congadas e nas rodas de capoeira. O mito e a 

realidade se confundem na história de Jinga (GOMES, 2019). 

Acredita-se que era filha de uma escrava com Jinga Mbandi, do 

Reino de Andongo, nasceu em 1582, quando os africanos já 

lutavam para impedir o avanço e a ocupação dos colonizadores 

europeus no interior do continente. Em meio às tensões 

internas e reações que aconteciam no reino, o pai dela foi 

assassinado em 1617 e, em seu lugar, assumiu o irmão mais 

velho, Angola Mbandi, que, para garantir sua posição e seu 

trono, mandou matar parte de sua família, inclusive sua 

madrasta. Em 1617, ocorreu a invasão dos portugueses no 

Reino de Andongo a fim de expandir o comércio de escravos 

nas regiões africanas. O irmão de Jinga recuou da invasão 

portuguesa, ficando distante em uma ilha até que um novo 

governador lhe propôs uma negociação de paz, momento em 

que Jinga teve sua primeira aparição na história, em 1622.  

Fluente na língua portuguesa aprendida com os 

missionários, já conhecida por sua inteligência e astúcia e vista 

como uma grande estrategista, Jinga ficou encarregada de 

negociar as propostas do novo governador, João Correia de 

Souza. Jinga se apresentou em Luanda, atual capital de Angola, 
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coberta de joias, vestida com tecidos finos e caros, e negociou 

de igual para igual com o representante da Coroa portuguesa. 

Durante a negociação, visando negociar na posição de 

superioridade, o governador providenciou para a reunião 

apenas uma poltrona para si. Ao chegar ao local, Jinga percebeu 

que não havia lugar para se sentar, ordenou que uma de suas 

criadas se curvasse com as mãos no chão e sentou-se sobre as 

costas desta para ficar na mesma linha de visão do 

representante de Portugal. As negociações foram positivas para 

ambos e, como demonstração de confiança aos portugueses, 

Jinga se converteu ao catolicismo e foi batizada como o nome 

Ana de Sousa, nome renegado por ela após o não cumprimento 

do acordo pelos portugueses (GOMES, 2019). 

 Após a morte de seu irmão, em 1624, – ela teria 

mandado envenená-lo por vingança e para ocupar o seu trono 

–, Jinga reapareceu como rainha de Andongo. Aliando-se a 

alguns inimigos, desafiou o novo governador, Fernão Dias, que 

havia tentado um golpe de Estado contra ela e comandou 

guerrilhas para impedir que os agentes de escravos 

capturassem cativos no interior da África para que estes fossem 

vendidos na América, uma atividade econômica muito lucrativa 

para a Coroa portuguesa na época. Em 1630, a rainha 

conquistou o Reino de Matamba (localizado no atual sudeste de 

Angola), onde ampliou a sua zona de poder. Muitas pessoas, de 

todos os níveis sociais da época, procuravam o reino, fugindo 

da escravidão, das perseguições, da morte e buscando a 

proteção da rainha, tornando Matamba um importante polo de 

atração populacional. Após muitos anos de guerras e tentativas 
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de ocupação, Portugal acabou renunciando o desejo de 

conquistar Andongo e permitiu, em 1667, que a rainha Njinga 

permanecesse no comando, desde que cedesse parte de seu 

poder. De acordo com Ferreira (2016, p. 52),  

[...] a ginga que é sua base, e a base de toda 
movimentação da capoeira, remete a uma 
curruptela do nome de Njinga, que virou Nzinga, 
nome da rainha angolana que enfrentou os 
portugueses e os espanhóis durante décadas. Aí 
vemos a influência da mulher resistente como um 
símbolo que perpassa desde os maracatus até os 
grupos de capoeira. 

 

A história de Jinga, táticas de guerrilhas de recuo e 

ataque realizadas pelos seus guerreiros durante as batalhas em 

Angola atravessaram o Atlântico e chegaram ao Brasil, no 

século XVII, como inspiração de luta e resistência para povos 

da África escravizados em terras brasileiras. 

 

Do mito à realidade: as mulheres na capoeira 

         Como o intuito deste artigo é escrever sobre a história da 

mulher na capoeira, cabe destacar também aquelas mulheres 

que tiveram sua atuação marcada pela luta e resistência contra 

a escravidão e pela preservação da tradição ancestral afro-

brasileira, lembradas principalmente nas cantigas e nas rodas 

de capoeira: Dandara dos Palmares, mulher guerreira, 

empoderada, que viveu à frente de seu tempo, no século XVII, 

e hoje é mais lembrada pelo fato de ter sido, segundo relatos, 

a esposa de Zumbi dos Palmares e ter tido com ele três filhos, 

do que pelos seus feitos e realizações de resistência à 

escravidão no Brasil.  
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A história de Dandara, como as outras citadas neste 

artigo, é mais retratada pela oralidade, não havendo registros 

oficiais precisos sobre sua origem e ascendência; para muitos, 

o seu legado foi intencionalmente apagado por seus inimigos 

escravistas. Alguns relatos dizem que ela teria nascido no Brasil 

e vivido no Quilombo dos Palmares e que desde criança 

pertencera à nação Nagô-Jeje. Dandara também era líder do 

seu povo e responsável por liderar um exército palmarino, 

composto por homens e mulheres, sendo uma exímia lutadora 

de capoeira e habilidosa com armas (SANTANA, 2019). 

 Em 23 de janeiro de 1694, o Quilombo dos Palmares foi 

invadido pelos bandeirantes, resultando em um grande conflito 

direto entre os moradores do Quilombo e os militares, causando 

muitas mortes, destruição e sofrimento (GOMES, 2019). 

Dandara, tentando escapar das forças militares financiadas pela 

Coroa portuguesa e não encontrando alternativa para garantir 

a sua liberdade, teria se jogado de uma pedreira ao abismo, 

preferindo a morte a ser castigada, subjugada e levada à 

escravidão. Assim, a líder do Quilombo, teve seu fim trágico 

como os de muitos pretos e pretas que foram escravizados, 

forçados ao trabalho intenso na lavoura, mal alimentados, 

humilhados e subjugados nas mãos de seus senhores e homens 

representantes da Coroa portuguesa que visavam ao lucro e à 

prosperidade da economia colonial. Dandara foi considerada 

uma guerreira por lutar bravamente pela liberdade dos povos 

pretos escravizados no Brasil e como grande referência da 

mulher preta nos espaços de memória, tendo seu nome incluído 
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no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, em abril de 2019 

(SANTANA, 2019).  

 No século XVIII, tem-se a mais antiga referência da 

capoeira em forma de luta e resistência. Vieira (2004, p. 2) 

aponta que, 

Segundo os melhores cronistas, data a 

capoeiragem, de 1770, quando para cá andou o 

Vice-Rei Marquês do Lavradio. Dizem eles também 

que o primeiro capoeira foi um tenente chamado 

João Moreira, homem rixento, motivo porque o 

povo o apelidava de 'amotinado'. Viam os negros 

escravos como o 'amotinado' se defendia quando 

eram atacados por 4 ou 5 homens, e aprenderam 

seus movimentos, aperfeiçoando-os e 

desdobrando-os em outros e dando a cada um seu 

nome próprio. Como não dispunham de armas para 

sua defesa uma vez atacados por numeroso grupo 

defendiam-se por meio da capoeiragem, não raro 

deixando estendidos por uma cabeçada e uma 

rasteira dois ou três de seus perseguidores. 

 Durante o século XIX, ocorreram grandes 

transformações políticas, econômicas, sociais e estruturais no 

Brasil. Diante do contexto de imensa repressão policial no 

território brasileiro durante esse século, os capoeiristas, com 

apoio de outros grupos marginalizados como prostitutas e 

trabalhadores de rua, se uniam para fugir da perseguição da 

polícia. Segundo Waldeloir Rego (citado por BARBOSA, 2005, p. 

11), na Bahia, “as mulheres de saia, como eram chamadas as 

negras africanas ou descendentes”, tornavam-se cúmplices e 

aliadas dos capoeiristas, avisando-os da aproximação da 

polícia, escondendo e entregando-lhes armas perigosas como a 

navalha e a faca de ticum. Foi também durante o século XIX, 

quando a capoeira emergia nos grandes centros urbanos, 

desafiando as autoridades, marginalizada e propriamente 
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masculina, que algumas lendárias figuras femininas como Maria 

Homem, Julia Fogareira, Maria Cachoeira, Maria Pé no Mato, 

Palmerona foram referidas no contexto histórico da 

capoeiragem (PIRES, 2004 citado por SOUZA, 2010).  

 Outros nomes femininos também são apontados por 

Oliveira e Leal (2009, p. 117), como: Nega Didi, Calça Rala, 

Maria Para o Bonde, Satanás, Maria Pé no Mato, dentre outras 

mulheres “desordeiras”, “valentonas” que tinham a “pá virada”. 

Além dessas personalidades lendárias da capoeira há outras 

grandes referências femininas que, segundo relatos, também 

frequentavam as rodas de capoeira: Maria Felipa de Oliveira, 

Maria Doze Homens e Salomé (SOUZA, 2010).  

Essas mulheres capoeiristas não tiveram suas histórias 

editadas e tampouco são precisas, portanto, trata-se de 

aspectos e fatos de difícil comprovação. Se, em pleno século 

XXI, ainda é necessária a criação de movimentos e de leis que 

garantam oportunidades e igualdade de direitos entre homens 

e mulheres, pode-se imaginar como era a vida de mulheres 

negras, escravas ou livres que viveram à margem de uma 

sociedade branca e escravagista no século XIX. É o caso de 

Maria Felipa de Oliveira, líder de comunidade, negra, pobre, 

iletrada e que, segundo relatos, também jogava capoeira, como 

afirma Rezzutti (2018, p. 133):   

Maria Felipa vivia na ilha de Itaparica, na Bahia e 

juntamente com outras mulheres, juntou-se à 

guerra contra os portugueses. Segundo a história 

oral, elas teriam chegado a seduzir soldados 

portugueses e, quando estes tiraram a roupa e 

ficaram nus, foram surrados por elas com 

cansanção, uma planta que arde e queima na pele. 
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Neutralizados os inimigos, as mulheres queimaram 

suas embarcações [...]. 

 O episódio ao qual o nome de Maria Felipa está 

associado, trata-se de um levante negro ocorrido na Bahia em 

1822, resultando na expulsão das últimas tropas portuguesas 

da Bahia e na independência desse Estado, concretizando a 

independência do Brasil em 2 de julho de 1823 (FARIAS, 2010), 

por isso Maria Felipa ficou conhecida como Heroína Negra da 

Independência. Ela “nasceu provavelmente em 1799, conforme 

registra Fernando Rebouças em publicação do informativo 

ASSABITA. De acordo com Ubaldo Osório, faleceu em 4 de 

janeiro de 1873” (FARIAS, 2010, p. 74), uma mulher de 

coragem, de beleza exuberante, sempre vestida com saia 

rodada, bata, torso e chinelas, e acredita-se que fosse 

descendente de escravos sudaneses. “Maria Felipa de Oliveira 

está entre aqueles que participaram do movimento político pelo 

qual [...] homens negros e pobres manifestaram contra a 

monarquia portuguesa e contra a sociedade escravista na Bahia 

[...]” (ARAÚJO, 2004 citado por FARIAS, 2010, p. 54).  Barreto 

(2013, p. 20) descreve em seu cordel: 

A história sempre falha 
Na hora de registrar 
O nome de muita gente 
Importante e exemplar 
Sobretudo das mulheres 
Que souberam o nome honrar 
[...] 
Além dessas, tantas outras 
Que não me saem da memória... 
Mas tem uma que ficou 
À margem da nossa história 
Seu nome é Maria Felipa 
Baiana cheia de glória 
[...] 
Quantas Marias Felipas 
Não Ficaram para trás 
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Esquecidas pela história 
Que só coloca em cartaz 
Os feitos da burguesia 
Que nos enganou demais 

 Outras figuras lendárias das rodas foram Almerinda, 

Menininha e Chica, conhecidas como “a malta de saias”. 

Moravam na Baixa dos Sapateiros, circulavam pelo centro da 

cidade sempre se envolvendo em brigas e confusões. Cattu ou 

Antônia de Tall, mulher brava, perigosa, maliciosa, andava com 

uma navalha amolada, desentendia-se até mesmo com a polícia 

do local. Maria Doze Homens e Salomé também ficaram 

famosas, essas mulheres gostavam de samba e do batuque e 

frequentavam as rodas de capoeira na Bahia já no início do 

século XX (SOUZA, 2010, p. 6). 

 Para as mulheres do século XIX, não havia muita 

expectativa de reconhecimento e pertencimento à sociedade da 

época. Na maior parte do século XIX, no Brasil, saber ler e 

escrever era o máximo que uma mulher branca da “sociedade” 

poderia almejar, além do casamento. Segundo Rezzutti (2018, 

p. 79), “as mulheres honradas da elite social não podiam andar 

sozinhas nas ruas e, em casos extremos, uma mulher na janela 

muitas vezes já era considerada perdida”.  

Muitas mulheres escreviam artigos para jornais locais 

e utilizavam, como os capoeiristas, codinomes para não serem 

reconhecidas. As mulheres que circulavam sozinhas pelas ruas 

das cidades, eram as escravas de ganho, prostitutas, ex-

escravas e vendedoras de doces e quitutes que disputavam com 

os homens os espaços urbanos. Foi nesse ambiente de extrema 

exclusão social que muitas mulheres sobreviveram e foram 
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marginalizadas e julgadas por não seguirem o modelo imposto 

de mulher ideal para a sociedade.  

A capoeiragem feminina também esteve bem presente 

em Belém do Pará. Como afirmam Oliveira e Leal (2009, p. 

125), um artigo publicado no jornal “A Constituição, em 1876, 

informava, sob a epígrafe ‘Que mulher capoeira!’, o caso mais 

antigo de prisão de uma mulher capoeira. Tratava-se da 

‘Jerônima, escrava de Caetano Antônio de Lemos’, que fora 

presa às ‘7 horas da noite, por praças do 4º Batalhão de 

Artilharia’. Jerônima, segundo Oliveira e Leal (2009), poderia 

ter sido citada no artigo do jornal sob as mais variadas 

situações, mas surge como “uma mulher capoeira’”.  

Nota-se que as referidas notas citadas de jornais da 

Bahia, do Rio de Janeiro e, no caso de Jerônima, em Belém do 

Pará, são de mulheres que apresentavam comportamentos não 

adequados à época: rebeldes, envolviam-se em confusões e 

suas ações geralmente estavam, supostamente, associadas 

com a prática da capoeira ou eram tratadas como 

“capoeiristas”. 

Ao mesmo tempo em que a capoeira passava por um 

importante período de transformações políticas e ideológicas, 

começava a ocupar espaços que antes lhe eram negados, sendo 

reconhecida como cultura e esporte nacional na primeira 

metade do século XX, os esportes coletivos como o judô, o 

boxe, o futebol e a própria capoeira ainda eram considerados 

práticas impróprias para as mulheres e até mesmo proibidas 

por lei (SOUZA, 2007 citado por SOUZA, 2010). 
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 Portanto, são recentes as conquistas das mulheres nas 

áreas do esporte, das lutas, do trabalho assim como em todos 

os cenários de uma sociedade. No passado, como informa 

Almeida (1986, citado por SOUZA, 2010, p. 6), “poucas 

mulheres faziam parte do cenário da capoeira na primeira 

metade do XX”, mas há relatos de que os dois ícones da 

capoeira incentivavam a participação feminina neste esporte, 

como afirma Brasileiro (2019, p. 1): 

O cenário começou a melhorar quando o Mestre 

Bimba, importante e reconhecido mestre baiano, 

um dos mais importantes da história da arte 

marcial brasileira, abriu a roda para a participação 

feminina. Ele também levou a prática para dentro 

das academias, em 1932 – a primeira de sua 

propriedade -, e para o exterior, um pouco mais 

tarde. Outro mestre muito respeitado no meio, 

Pastinha, contemporâneo de Bimba, também 

mostrava-se simpático à presença delas no jogo 

dizendo que este era ‘para homem, menino e 

mulher, só não pode quem não quer’. 

 Na primeira metade do século XX, as mulheres que 

frequentavam o círculo da capoeira atuavam apenas como 

colaboradoras e cuidavam da organização burocrática nas 

academias dos mestres e professores, sem participações 

efetivas nas rodas de capoeira. Em meados do século XX,  

Na década de 1950, no Rio de Janeiro, Mestre Artur 

Emídio treinou várias mulheres, dentre elas Lucy 

Maia, campeã brasileira de tênis e na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, o Professor João Lira 

Filho realizou o primeiro curso universitário de 

Capoeiragem do Brasil contando com a presença 

de mais de cem mulheres (LOPES, 2002; MURAD, 

2009 citados por SOUZA, 2010, p. 7). 

 De acordo com Barbosa (2005, p. 15), “até a década de 

70 com raras exceções era muito difícil para uma mulher ser 
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capoeirista”. O mais provável é que a presença definitiva das 

mulheres na capoeira ocorreu a partir da década de 1970. 

Segundo Souza (2010, p. 7), “há registro da presença delas nos 

Jogos Estudantis (JEBs)”. De forma geral, nesse período, o 

mundo passava por mudanças políticas e socioculturais e as 

mulheres passaram a reivindicar e ocupar espaços que antes 

eram frequentados majoritariamente pelos homens, 

principalmente nas áreas esportivas. 

 Quanto à presença feminina na prática da capoeira na 

década de 1970, citam-se Fátima Colombiano, conhecida no 

mundo da capoeira como mestra Cigana (GORZONI, 2016). 

Nascida no Rio de Janeiro, mudou-se para Belém do Pará (PA) 

e ali começou a praticar capoeira com o mestre Bezerra, no 

início dessa década. Em 1975, conheceu mestre Canjiquinha, 

em São Paulo, com ele seguiu para Salvador (BA) e, após anos 

de treinamento, tornou-se a primeira Mestra de capoeira do 

Brasil. No entanto, sua trajetória não foi muito fácil, teve que 

enfrentar o preconceito da família, que considerava a capoeira 

vagabundagem e coisa de malandro, e a resistência dos 

próprios capoeiristas, pois o machismo predominava na época. 

No entanto, diante de todas as dificuldades encontradas em sua 

trajetória, Fátima Colombiano optou pela capoeira como 

filosofia de vida, foi pioneira na mestria feminina e hoje é uma 

grande referência para mulheres e homens capoeiristas do 

mundo todo.   

 Diante do contexto em que se encontrava Fátima 

Colombiano, esta não seguiu o padrão imposto, foi uma mulher 

empoderada que abriu definitivamente as portas para que 
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outras mulheres chegassem e aos poucos fossem tomando seus 

espaços dentro capoeira. De acordo com Gorzoni (2016), 

Mestra Cigana só viu uma mulher na capoeira a partir de 1980, 

por muito tempo sofreu assédio por parte dos Mestres e, por 

isso, nunca se fixou em nenhum grupo de capoeira. Foi a única 

mulher a presidir a Federação Brasileira de Capoeira, chegando 

até a sofrer boicotes em um de seus eventos. Mestra Cigana é 

graduada em Educação Física, Pedagogia e Filosofia pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, é presidente do Grupo 

Associação de Capoeira Cigana e já formou aproximadamente 

20 Mestras e Mestres. Atualmente é palestrante em workshops, 

leciona em escolas e oficinas de fundamentos e tradições da 

capoeira (GORZONI, 2016).  

 Além dessa mestra, é possível citar a Mestra Edna Lima, 

que iniciou a prática da capoeira em Brasília, aos 12 anos, 

recebeu o título de mestra em 1981 e hoje ensina capoeira na 

ABADÁ, em Nova York. Segundo Barbosa (2005), Edna Lima, 

ao contrário do que as famílias pensavam da capoeira, recebeu 

incentivo de sua mãe para continuar neste esporte.  

Outra referência de Mestra mais antiga e conhecida na 

capoeira é Sueli Cota18, do Rio de Janeiro, que começou a 

treinar capoeira em agosto de 1977 sendo, portanto, uma das 

mestras mais experientes de que se tem registro. Diferente de 

muitas mulheres, Mestra Sueli diz não ter encontrado 

resistência da família e de amigos quando iniciou nos treinos da 

modalidade, porém era a única mulher que treinava em seu 

 
18 Informações cedidas pela Mestra Sueli Cota em entrevista à autora, em 2020. 
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grupo, Associação de Capoeira Cruzeiro do Sul. Participou de 

muitos campeonatos, eventos e seminários e recebeu o 

reconhecimento e título de mestra em 1990; em 2020, 

conquistou o mais alto título da capoeira, o Cordel Branco, 

muito comum para os homens capoeiristas, porém uma 

conquista excepcional para uma mulher.  

Em Florianópolis (SC), a capoeira chegou na década de 

1970 e foi nessa época que Rosa Cristina da Costa, conhecida 

atualmente como Mestra Rosa, iniciou a prática da capoeira. 

Quando começou seus treinos, havia apenas mais três 

mulheres que a inspiravam, mas, com o passar do tempo, suas 

referências passaram a ser apenas masculinas, pois as outras 

mulheres não resistiram nos grupos, já que o esporte era 

predominantemente masculino (BARROS, 2016). Rosa Costa 

recebeu seu título de Mestra de capoeira apenas em 2016.  

É muito provável que em outras regiões do Brasil, 

principalmente no Nordeste, existissem outras referências de 

mestras de capoeira que começaram seus treinos entre as 

décadas de 1960 e 1970, no entanto, para este trabalho, Mestra 

Cigana, Mestra Edna, Mestra Sueli Cota e Mestra Rosa são as 

referências de mulheres que estão ativas e há mais tempo na 

capoeira, merecendo, assim, todo o reconhecimento e gratidão.  

 A partir da década de 1980, a presença feminina ganhou 

força nas academias e nas rodas de capoeira, passou a ter 

maior visibilidade em todo o Brasil e em outros países. De 

acordo com a Mestra Janja, citada por Barbosa (2005, p. 11), 

“A mulher deixou de ser vista como ‘novidade’ nos grupos, 

academias e rodas de capoeira [...]”. Rosangela Costa Araújo, 
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mais conhecida como Mestra Janja, é graduada em História pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), fez mestrado e 

doutorado pela USP/SP e pós-doutorado em Ciências Sociais 

pela PUC/SP. Iniciou a prática de capoeira no início da década 

de 1980, na Bahia, no Grupo Capoeira Angola Pelourinho - 

GCAP, dirigido por mestre Moraes (BARBOSA, p. 11). É 

cofundadora do Instituto Nzinga de Estudos de Capoeira Angola 

e Tradições Educativas Banto do Brasil (INCAB), criado em 

1995, dirigente da orquestra Nzinga de Berimbaus, de São 

Paulo, e diretora da revista Toques de Angola (REIS, 2020).  

A década de 1990 foi realmente o boom da capoeira, 

quando ocorreu adesão muito expressiva de praticantes da 

arte-luta e cultura afro-brasileira em todas as camadas da 

sociedade no Brasil e em muitos outros países. A capoeira 

passou a ocupar ter espaços nos meios de comunicação, 

novelas e entretenimentos, com revistas especializadas, muitas 

edições de livros e artigos, sendo utilizada para se promover 

produtos e serviços, como esporte de celebridades e 

consolidando-se como uma prática esportiva. Apesar de ter sido 

um dos momentos mais importantes para a capoeira feminina, 

nessa década ainda havia poucas mestras de capoeira ou até 

mesmo contramestras e professoras. As mulheres tinham 

menor participação nas rodas de capoeira, às vezes por receio, 

medo ou por não apresentarem um bom desempenho, 

semelhante ao dos homens. Em muitos momentos, o espaço 

dedicado às mulheres no ambiente capoeirístico consistia em 

alguns minutos dedicados à “roda de mulher” e/ou nesta 
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desempenhando papéis secundários, como nas apresentações 

de maculelê e no samba de roda.  

         O início dos anos 2000 foi marcado pela origem dos 

movimentos femininos de capoeira e pelos eventos 

denominados “Encontros Femininos de Capoeira” e as mulheres 

perceberam que a necessidade de falarem de seus anseios, 

medos e conquistas e de serem ouvidas por outros capoeiristas. 

Mesmo com um aumento considerável de mulheres na prática 

da capoeira, elas ainda são minoria em relação ao número de 

homens, situação que já melhorou um pouco pelos excelentes 

trabalhos realizados por muitas capoeiristas alunas, graduadas, 

instrutoras, professoras, contramestras e mestras que estão 

construindo uma relação de igualdade e respeito entre homens 

e mulheres no universo da capoeira.  

A maioria das mestras encontradas hoje iniciaram na 

capoeira a partir das décadas de 1980 e 1990, quando ainda 

havia poucas mulheres com títulos de professoras e 

contramestras e eram raras as com títulos de mestras. Segundo 

reportagem de Brasileiro (2019), existem mais de 400 mestras 

e contramestras de capoeira, claramente um número bem 

menor do que o número de mestres e contramestres homens, 

porém que já indica um avanço para as mulheres.  

O Grupo Muzenza de Capoeira19 contou com mulheres 

a partir da metade da década de 1970, época em que as 

atividades do presidente do Grupo, mestre Burguês, foram 

iniciadas em Curitiba-PR. Em razão da localização da academia, 

 
19 Informações cedidas pelo Mestre Burguês em entrevista à autora, em 2020. 
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no centro dessa cidade, a presença feminina aumentou nesse 

espaço. Percebeu-se alta rotatividade das mulheres na 

academia e que a desistência das meninas na prática da 

capoeira advinha do trabalho, casamento, estudos, machismo, 

preconceito da sociedade e da família, entre outros. Na década 

de 1980, percebeu-se um aumento da frequência feminina na 

Academia Muzenza de Curitiba, com mais de 80 mulheres 

treinando de forma semelhante aos homens, desmistificando a 

ideia de capoeira de esporte exclusivamente masculino, sendo 

essa década um marco referencial para a entrada definitiva das 

mulheres na capoeira. O grupo está entre os maiores do mundo 

e, desde sua fundação, em 1972, até hoje, já formou dezenas 

de mestres e contramestres, tendo, atualmente, praticantes em 

mais 50 países, porém apenas duas mulheres conquistaram as 

graduações mais altas no grupo: a Mestra Criança e a 

Contramestra Babá, duas grandes referências femininas que se 

dedicam há muito tempo à prática da capoeira no Grupo 

Muzenza. 

Lilia Benvenuti de Menezes20, conhecida no universo da 

capoeira como mestra Criança, iniciou seus treinos em 1988, 

com o mestre Batata, aos 13 anos de idade, na cidade de 

Niterói-RJ. Nessa época já havia muitas mulheres treinando 

capoeira no Rio de Janeiro, provavelmente pela influência da 

mídia, já que a capoeira era um dos esportes mais praticados 

nas décadas de 1980 e 1990. Em 1992, ela entrou para o Grupo 

Muzenza e, em 1995, mudou-se para Curitiba, sendo, desde o 

 
20 Informações cedidas pela Mestra Criança em entrevista à autora, em 2020. 



 

 
74 

 

início, dedicada aos treinos, viajando e participando de muitos 

eventos no Brasil.  

Em Curitiba, montou uma equipe com muitas meninas 

que já mantinham uma rotina de treinamentos na capoeira e, 

em 1998, com elas, formou a “Equipe Feminina de Capoeira”, 

sob sua liderança e muito bem treinada pelo mestre Burguês. 

Essas mulheres ficaram conhecidas em todo o Brasil e são 

citadas nas histórias da capoeira feminina até hoje em razão da 

alta qualidade de desempenho na capoeira. Além das meninas 

curitibanas, reuniam-se mensalmente para os treinos as 

capoeiristas do interior do Paraná e de outros estados. Os 

treinamentos dessa equipe apresentavam alto rendimento, 

baseados em alta performance e floreios, sempre buscando 

qualidade e efetividade nos jogos de capoeira, principalmente 

para competição.  

Como atleta, Mestra Criança conquistou os títulos de 

bicampeã mundial de capoeira versão Superliga Brasileira de 

Capoeira e vice-campeã sul-americana, em 2001, na Argentina, 

e o terceiro lugar no Campeonato Ginga sem Limite, na Bahia. 

Lidou, também, com dificuldades, cobranças, comparações e 

exigências por ser esposa do presidente do grupo, constantes 

episódios machistas e lesões causadas pela intensa rotina de 

treinamentos. Seu amor pela capoeira levou-a, após 29 anos 

de atividades, à conquista de seu título e reconhecimento de 

Mestra de capoeira em 2017, sendo ainda a primeira e única 

mestra do Grupo Muzenza. Formada em Educação Física e pós-

graduada em Psicopedagogia, desenvolveu trabalhos com 

crianças em escolas e como personal training, publicou o livro 
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“Os Benefícios Psicofisiológicos da Capoeira” e vários artigos 

para revistas e livros. Realizou, em Curitiba, em 2004, um 

Encontro Feminino de Capoeira, com a participação de 

mulheres de todo o Brasil, e idealizou o evento “Somente Elas” 

na Europa, em 2017, e, no Brasil, em 2018.  

Outra mulher de destaque no Grupo Muzenza é a 

Contramestra Babá21, Marineide Valentim Alves Dias, que 

iniciou na capoeira em 1992, com o Mestre Goioerê, aos 16 

anos. No início, também enfrentou várias dificuldades – não 

tinha condições de pagar a mensalidade e seus pais não 

aceitaram muito a sua decisão de treinar capoeira. Por haver 

somente duas mulheres nos treinos e nas rodas, ela e uma 

amiga, ao visitarem outros grupos, muitas vezes se sentiu 

rejeitada por alguns homens e mulheres capoeiristas. Relata 

que vivenciou sua melhor fase na capoeira em Maringá, em 

meados da década de 1990, pois havia muitas mulheres 

praticando capoeira, o que a fez aumentar seus treinos em 

quantidade e qualidade. Seu momento mais difícil foi quando 

seu companheiro passou por uma grave lesão no quadril e se 

viu impedido de exercer seu trabalho com a capoeira.  

Nem a maternidade a fez se afastar da capoeira e, no 

início de 2006, com o filho ainda muito pequeno, mudou-se 

para a Austrália junto com o seu companheiro, o Mestre 

Goioerê, para desenvolver um novo trabalho com a capoeira, 

momento bem complicado de sua vida, pois teve que se adaptar 

à diferente cultura e idioma no novo continente. Segundo a 

 
21 Informações cedidas pela Contramestra Babá em entrevista à autora, em 2020. 
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Contramestra Babá, na Austrália, a capoeira e a presença 

feminina no esporte ainda estão em evolução, porém nesse país 

o poder da mulher em todos os aspectos da sociedade é muito 

mais forte e, no caso da capoeira, é somente uma questão de 

tempo para as mulheres australianas conquistarem 

definitivamente seu lugar. 

 

Considerações finais 

 Atualmente nos eventos de capoeira há muitas 

personalidades femininas de destaque que dominam 

instrumentos, cantam, ministram aulas, oficinas, palestras, 

realizam eventos de capoeira e de cultura popular e lideram 

muitos trabalhos nos grupos de capoeira. Embora vivendo 

muito tempo sob a imposição e o descaso masculino em todos 

os aspectos da vida, algumas mulheres não se intimidaram, 

romperam com o preconceito e perseveraram, descrevendo a 

sua trajetória nas páginas da história da capoeira.  

Além das ancestrais rainha Nzinga, na África; Dandara 

dos Palmares; Maria Felipa; e Maria Doze Homens, que 

deixaram na memória coletiva seu legado de persistência e de 

enfrentamentos perante as adversidades impostas pela 

sociedade, neste trabalho, também destaco os nomes de 

algumas mulheres capoeiristas que lutam diariamente pela 

igualdade de oportunidades, enfrentando o machismo, o 

preconceito da sociedade, conquistando seus lugares e sendo 

exemplos e referências para muitas mulheres e homens por sua 

dedicação e amor pela capoeira: Mestra Mara-SP, Mestra 

Áurea-PR, Mestra Iuna-GO, Mestra Michelinha-DF, Mestra 
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Shaolin-PR, Mestra Arara-RJ, Mestra Criança-PR, Mestra Rosa-

SC, Mestra Bel-PE, Mestra Dani-PE, Mestra Brisa-BA, Mestra 

Monise-SP, Mestra Sueli Cota-RJ, Mestra Índia Itatiaia-MG, 

Mestra Fru-SC, Mestra Cris-RJ, Mestra Ana Sabiá-RJ, Mestra 

Renata-RJ e Mestra Jo-BA. Portanto, uma mulher com título de 

Mestra de capoeira já não é algo tão extraordinário, no entanto, 

é uma conquista muito tardia para uma arte que conta com 

mais de 300 anos de existência.  
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O FEMININO E A CAPOEIRA: UMA ANÁLISE DE 
INVISIBILIDADE HISTÓRICA E 

REPRESENTATIVIDADE RECENTE 
 

Francisca do Rosário Savaiva da Silva22 

Janaina Mello Pupo23 

Luciany Aparecida Miguel24 
 

Introdução 

Manifestações culturais e artísticas são a expressão 

identitária mais significativa de um grupo, etnia ou nação. 

Compreender quais são suas especificidades artísticas é 

também corroborar para o entendimento de suas origens e 

valorizar tradições nos dias atuais. A capoeira é uma das 

maiores expressões artísticas de identidade africana e afro-

brasileira no Brasil atual.  

Apesar de ter se expandido para centros de classe média 

e classe alta, suas origens ainda são reconhecidas na narrativa 

historiográfica escravocrata e na resistência ao processo de 

imposição da escravidão efetuado por Portugal no Brasil 

Colonial e Imperial. E assim, como é complexa a história da 

capoeira, também é abrangente a participação da mulher nas 

rodas, nas danças, nos cantos e na visibilidade social.  

A partir dessas considerações contextuais iniciais, o 

artigo que aqui se desenvolve se estrutura mediante a seguinte 

pergunta: de que maneiras a mulher é representada na 
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Produção, Mestranda em Educação. E-mail: janainamello@yahoo.com.br 
24 Professora Pitanga (Grupo Muzenza de Capoeira – Curitiba/PR). E-mail: 

lucianymiguel362481@gmail.com  
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capoeira mediante o discurso teórico? Para que essa pergunta 

pudesse ser respondida, foram elencadas algumas metas.  

O objetivo geral foi o de analisar como a mulher foi 

representada historicamente na capoeira e qual é sua 

visibilidade atual perante o discurso teórico. Para que esse 

objetivo fosse alcançado, metas específicas foram 

consideradas. Assim, foi necessário identificar o conceito e o 

contexto da capoeira no Brasil, descrever a participação da 

mulher na capoeira e salientar como se encontra sua situação 

atual nessa atividade.  

A justificativa dessa pesquisa encontra-se vinculada à 

necessidade de se pensar o lugar social da mulher e suas 

respectivas contribuições para a arte afro-brasileira, 

especialmente, para a capoeira. 

 Ainda que a capoeira tenha sido construída diante de 

uma ótica paternalista e com capacidade excludente da mulher, 

é fundamental ressaltar a relevância dos movimentos pela 

igualdade de direitos e de gênero, culminando com o 

protagonismo feminino e as lutas travadas no anonimato para 

que muitas dessas mulheres pudessem ter graduações e graus 

de mestra na capoeira.  

Porém, como um processo de rupturas e permanências 

históricas, é fundamental averiguar as particularidades 

teóricas, o que justifica esse estudo. Metodologicamente, a 

pesquisa se define enquanto estudo de natureza básica, 

qualitativa, explicativa e com uso de revisão bibliográfica 

enquanto instrumento de análise.  
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Os textos utilizados como referencial teórico foram 

escolhidos a partir de pesquisas feitas em periódicos online, 

selecionados mediante o Google Scholar e a base científica 

Scielo. Por ser temática específica, foram encontrados poucos 

trabalhos a ela relacionados. Tal elemento indica que haveria 

como mapear um contexto mais abrangente, mas também 

aponta para a escassez de estudos existentes e atualizados 

sobre o tema. A finalidade dessa pesquisa é propor maior 

visibilidade para a mulher na capoeira, bem como apontar as 

conquistas já obtidas mediante lutas anteriormente travadas no 

contexto interno ou externo. 

 

Desenvolvimento 

O movimento feminista se estruturou a partir de três 

grandes "ondas", implementadas mediante um contexto 

histórico e social de múltiplas motivações. De acordo com 

Albuquerque (2016), a primeira propagação do feminismo é 

perceptível a partir do final do século XIX e se estrutura 

mediante um movimento de mulheres da elite europeia, 

caucasianas e que questionavam a desigualdade de gênero e a 

imposição restritiva do voto em algumas localidades.  

Também exigiam melhores salários e prezavam pela 

intelectualidade científica que nascia com a ciência positivista. 

Porém, essa primeira manifestação era excludente de muitas 

mulheres e não abrangia questões que envolviam países do 

terceiro mundo. A situação começou a se alterar a partir do 

início do século XX, com a "segunda onda".  
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A partir da Revolução Russa de 1917 e das conquistas 

femininas soviéticas angariadas no governo de Lênin, mulheres 

do mundo todo passaram a exigir salários equiparados aos dos 

homens e jornadas menos desgastantes nas indústrias. No 

Brasil, greves gerais instituídas em São Paulo e Rio de Janeiro, 

exigiam que houvesse uma legislação trabalhista e direito ao 

voto, regulamentados somente na Constituição de 1934.  

A terceira onda feminista, propagada a partir da Filosofia 

de Simone de Beauvoir, inclui a ampliação do conceito de ser 

feminino e a necessidade de a mulher exigir que seus lugares 

sociais sejam reconhecidos de maneira legítima frente ao 

paternalismo ainda reinante após a segunda guerra mundial. 

Essa nova visão do feminismo espalha-se para países de 

terceiro mundo e ganha espaço nas periferias brasileiras.  

Entretanto, ainda que o movimento tenha sido 

impactante, sua ação perante mulheres negras e indígenas é 

quase nula. Somente na década de 1980 surge o Movimento 

Feminista Negro para lutar por essas mulheres e promover 

mudanças sociais nos locais em que frequentam. Da mesma 

maneira, o movimento feminista indígena é criado somente em 

1990, mas ainda possui escassa participação social.  

Mulheres caboclas também se encontram excluídas, às 

margens do movimento. Assim, discussões sobre o lugar social 

da mulher em determinados espaços demoraram a ser 

travadas, o que permitiu atrasos na mudança de paradigmas e 

criou barreiras teóricas e práticas. Uma delas é a capoeira. Vale 

lembrar que, segundo Oliveira e Leal (2009), a capoeira é uma 

das mais importantes expressões da cultura brasileira, na qual 
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há mescla de dois elementos fundamentais da vida em 

coletividade: a luta e a dança.  

Sua existência é anterior à História do Brasil, mas sua 

expressividade em território nacional se dá a partir do século 

XVI, quando os primeiros africanos chegam no Brasil na 

condição de pessoas escravizadas.  

Há significativo destaque para movimentos que exigem 

maior habilidade com os pés, apesar de haver mobilidade com 

o corpo todo. Para que haja maior completude dos movimentos 

e da essência filosófica da capoeira, é importante que a 

musicalização seja um elemento intrínseco da análise. 

Instrumentos de percussão, como berimbau, atabaque, 

pandeiro, agogô e, em algumas escolas/grupos, o uso do reco-

reco encontram-se presentes na capoeira em sua forma 

constante.  

Sua narrativa histórica perpassa o Brasil colonial 

açucareiro e a escravidão. Em terras brasileiras, o local de 

maior destaque das atividades da capoeira foi o Nordeste, ainda 

que seja errôneo afirmar que a capoeira tenha surgido nesse 

local.  

Um dos discursos mais fortes da presença e valorização 

da capoeira é a resistência, porém, tal elemento não deve ser 

visto em sua unicidade, pois a capoeira, assim como outras 

manifestações culturais, representa a manutenção da cultura 

africana e afro-brasileira, resistência das danças, das formas 

artísticas, da musicalidade e da força. Assim, há um complexo 

de fatores impulsionadores da valorização cultural e seu 

tombamento e reconhecimento enquanto patrimônio cultural 
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imaterial do Brasil e da Humanidade. Contudo, Foltran (2017) 

aponta que grande parte das sociedades africanas que 

chegaram ao Brasil no século XVI, XVII e XVIII eram patriarcais 

em seu modelo social e político, o que significa que o homem 

possuía importância central, enquanto a mulher era objetificada 

e/ou inferiorizada. Assim, a capoeira também era praticada 

prioritariamente por homens, o que gerava um elemento 

excludente das mulheres.  

Tal fator não tem ligação direta com a escravidão no 

Brasil, mas é uma permanência histórica incômoda para as 

mulheres. Como a já mencionada terceira onda feminista e a 

criação do movimento feminista negro, tais tradições começam 

a ser questionadas, possibilitando gradativa visibilidade cultural 

e questionamentos críticos que levassem a uma mudança de 

postura na capoeira e em outras tradições africanas e afro-

brasileiras.  

Na Antropologia, um debate ganhou destaque, segundo 

Albuquerque (2016): as mulheres que participassem da 

capoeira não estariam rompendo com uma tradição milenar de 

exclusiva participação masculina? Tal inclusão não significaria 

um processo de aculturação? Mesmo com esse embate, o 

protagonismo feminino na capoeira é instaurado 

gradativamente, mediante a ação de mulheres anônimas que 

desejavam participar.  

Para Bezerra (2013), as tradições que mantêm 

desigualdades e exclusão devem ser interrompidas. Tal 

paradigma humanista visa dar maior grau de oportunidade e 

sua aplicabilidade na capoeira é imediata. Porém, a questão de 
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classe também permaneceu excluindo as mulheres do processo 

de inclusão da capoeira no Brasil.  

Na chamada "Era Vargas", entre 1930 e 1945, momento 

em que a capoeira foi legalizada e valorizada, academias foram 

criadas para homens e mulheres conhecerem e se 

aperfeiçoarem nessa importante expressão cultural (FOLTRAN, 

2017). Mesmo assim, as academias eram pagas e poucas 

pessoas tinham acesso.  

A democratização da capoeira aparece junto a uma nova 

visão de feminino, mais ativo e independente. A cada década, 

mais mulheres ingressaram e mais acessíveis ficaram as 

academias. O processo de graduação começou a incluir mais 

mulheres em posições elevadas.  

Segundo Owen (2019), as principais críticas feitas a 

mulheres que ingressavam na capoeira era de que perderiam a 

feminilidade. Tal argumento já havia sido propagado para 

justificar sua presença no mundo do trabalho, do voto, dentre 

outras atividades que eram paternalistas.  

Na ótica de Barbosa (2005), as mulheres participavam 

da capoeira, mas é difícil a comprovação por vias de fontes 

históricas dessa participação, já que o anonimato perseverava. 

Em suas palavras, "as cantigas de capoeira, de domínio público, 

confirmam a presença da mulher nas proximidades da roda, o 

que é comprovado em inúmeras cantigas" (BARBOSA, 2005, p. 

10).  

Foi somente a partir da década de 1990 que a mulher 

deixou de ser vista como novidade nas rodas de capoeira. 

Deixar esse grupo - o das mulheres -, em secundária 
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importância ou ignorar sua representatividade é desconhecer 

as ressignificações que a capoeira é capaz de ofertar. 

Mesmo assim, a autora revela uma informação de 

fundamental importância: muitas das mulheres que praticavam 

a capoeira no Brasil e nos Estados Unidos já possuem 

experiência anterior com Ioga e Dança. Mesmo que existam 

mulheres mestras com experiência escassa nessas duas áreas, 

a maioria das praticantes já possuía conhecimento inicial de 

dança. Para esta autora, a capoeira deixou de ser uma 

expressão artística exclusiva dos marginalizados e passou a ter 

espaço entre a classe média e alta, o que indica sua elitização, 

ou mesmo sua democratização.  

Atualmente, estima-se que 35% dos praticantes 

assíduos da capoeira são mulheres, no entanto, o quantitativo 

das que chegam ao grau de Mestra é muito reduzido (BRITO, 

2018). Dessa maneira, o protagonismo feminino na capoeira 

ainda é uma barreira, sobretudo quando se trabalha com a 

possibilidade de retorno da memória histórica dessa importante 

expressão cultural. 

Na ótica de Foltran (2017, p. 43) 

[...] deve-se levar em consideração a atuação 

positiva de mulheres que se destacam no mundo 
da capoeira, tais como Paulinha, Fátima 
Colombiana, Edna Lima, Janja, entre muitas 
outras, e sua influência nas dinâmicas de gênero 
dentro desse espaço. A imagem das mestras como 
modelos de referência feminina e a liderança de 
grupos pelas mesmas, contribuiu para que mais 
mulheres se identificassem com a prática 
capoeirista, além também, de desfazer a 
masculinização dessa representação. 
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 Entendemos que as mestras possuem influência na 

constituição de maior presença feminina, na medida em que 

mostram ser destaque nesse cenário de aprimoramento da 

atividade da capoeira, no Brasil. Mesmo assim, as mestras não 

estão influenciando somente pelo seu cargo de liderança, mas 

por tudo o que passaram para chegar a esse grau.  

Ainda assim, o conhecimento que se tem das mestras 

não é midiático, o que implica em reconhecer que a presença 

feminina na capoeira ainda está associada com a própria 

invisibilidade da capoeira no cenário brasileiro.  

É fundamental que essa importante manifestação 

artística seja valorizada para que haja maior representatividade 

feminina. A nível micro, as mulheres estão ganhando espaço, 

desfazendo a referida masculinização que era propagada no 

senso comum. 

Outro processo de significativa importância se dá na 

integração das mulheres na capoeira mediante a ótica escolar. 

Para Silva (2015), a escola é essencial para promover 

integração e inclusão. Se professores de Educação Física, Arte 

e outras disciplinas efetuarem projetos inter e transdisciplinares 

ligados à popularização da capoeira, é possível que a atividade 

ganhe adeptas e passe a ser exercida por mais mulheres.  

Porém, para que isso ocorra, é importante que os 

docentes estejam capacitados para o trabalho, de modo que 

não deturpem os conhecimentos tradicionais da capoeira, ou a 

transformem em uma atividade qualquer, sem a devida 

contextualização. A escola precisaria sair de suas disciplinas e 
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planejamentos tradicionais para abarcar a capoeira e inúmeras 

outras formas de expressão artística. 

A mulher na capoeira é vista por Silva (2015) como 

sendo parte de um processo antropológico de desconstrução de 

ritos para preservação da igualdade. As influências, antigas ou 

recentes, demonstram que essa desconstrução ainda se 

encontra presente na realidade cotidiana, e se fortalece a partir 

de indícios sociais destacados em cada cidade.  

Os estereótipos disseminam e chegam às crianças, 

jovens e até adultos pela falta do conhecimento 
acerca do que é capoeira, quais foram suas 
contribuições históricas para o país; isso tudo 
reflete na adesão e aderência dos diferentes 
sujeitos sociais na Capoeira. Tal como as mulheres 
têm tido resiliência para buscar seu espaço na 
sociedade (SILVA, 2015, p. 50). 

Vencer esses estereótipos é fundamental, mas ao 

mesmo tempo, de difícil transposição. O conservadorismo ainda 

impera e a capoeira ainda é relacionada com a religiosidade 

africana, o que leva ao afastamento de muitos, por conta do 

desconhecimento e preconceito. Muitas mulheres são afastadas 

da prática por conta desse elemento, cuja conscientização 

também passa pela questão educacional escolar. 

Nos dias atuais, a inclusão dessas mulheres também 

indica uma maior espacialização do feminino de periferia em 

atividades antes dominadas pelos homens. Mesmo assim, a 

mentalidade de parte das comunidades ainda é paternalista, o 

que dificulta maior visibilidade dessas pessoas. Além disso, 

ainda existem pensamentos limitadores e moralmente 

questionados de que o espaço da mulher é determinado pela 
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tradição ou por quaisquer outros instrumentos simbólicos de 

um passado que não mais se configura como realidade.  

Seja como dança ou como luta, a capoeira representa a 

mobilidade de uma sociedade reprimida e que resistiu. A 

mulher, atualmente, ainda é parte dessa resistência, por mais 

que muito já tenha sido modificado. No Brasil, essa inclusão 

ainda é significativamente crescente. Porém, em países como 

os Estados Unidos, tal inserção já é mais local. Portanto, 

analisar permanências e rupturas em cada local é perceber que 

mulheres interessadas em ingressar na capoeira ainda 

enfrentam barreiras em cada lugar. A educação para a 

igualdade deve consistir nessa integralização, assim como na 

promulgação de um conceito de inclusão que seja mundial. 

A educação pode ser, portanto, aliada do processo de 

inclusão da mulher na capoeira, desde que sejam respeitados 

os processos teóricos, metodológicos, didáticos e históricos. É 

importante que a atividade seja vista além das particularidades 

da consciência negra ou de datas comemorativas. Sua inclusão 

no currículo é de fundamental importância para a valorização 

da cultura africana e afro-brasileira. 

 

Considerações finais 

De modo geral, a inclusão da mulher na capoeira está 

inscrita dentro de uma dimensão desafiadora que também 

perpassa as outras modalidades de luta. Ainda que a prática da 

capoeira também esteja imbricada de um sentido cultural 

amplo e complexo, a inserção feminina é lenta e gradual, o que 

significa que sua inclusão se encontra em processo de 
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consolidação, mas que é permeada por rupturas e 

permanências.  

Nos dias atuais, as lutas pela inclusão de mulheres em 

espaços diferenciados, muitas vezes ligadas ao movimento 

feminista, têm proporcionado maior integração desses sujeitos 

com a capoeira. Inclusive, vale destacar que há mestras de 

capoeira, o que significa que algumas rupturas no tecido social 

e cultural já aconteceram.  

Portanto, é fundamental que haja maior inclusão escolar 

de atividades culturais africanas e afro-brasileiras, o que 

potencializaria maior respeito por essas culturas e auxiliaria em 

um ensino mais plural. Ademais, também é válido ressaltar que 

a atividade da capoeira em contexto escolar pode proporcionar 

uma releitura representativa diferenciada do continente 

africano e das origens mestiças da sociedade brasileira.  

Assim, o texto corrobora para se pensar nas formas de 

inserção social da mulher e suas respectivas mudanças 

culturais, mediante reforço da aprendizagem e da inclusão que 

a capoeira pode proporcionar. Os autores escolhidos para 

fundamentar a pesquisa demonstraram que a inclusão da 

mulher na capoeira é necessária e eminente. Valorizar a mulher 

na atividade da capoeira é promover integração para que outras 

ingressem e vejam nessa importante manifestação artística 

uma forma de resistência, memória histórica, assim como uma 

atividade física e de estímulo à saúde. 

Não foram percebidas grandes divergências entre os 

pesquisadores selecionados. Assim, percebe-se que o objetivo 

foi alcançado, visto que foi possível analisar como a mulher foi 
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representada historicamente na capoeira e qual sua visibilidade 

atual perante o discurso teórico. 
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LIVES: POSSIBILIDADES PARA A 
CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DA MULHER NA 
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Introdução 

A tecnologia vem transformando as formas de trabalhar, 

de estudar, de se divertir, de se comunicar, ou seja, de viver. 

Com o advento e popularização da internet, as distâncias foram 

encurtadas e as relações humanas sofreram alterações ainda 

mais importantes, possibilitando a conexão entre milhares de 

pessoas ao redor do planeta. 

Em 2020, um acontecimento fez com que o uso de tais 

tecnologias, em especial, da internet, fosse potencializado: a 

pandemia do coronavírus. O ambiente digital se transformou no 
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principal espaço de relacionamento no âmbito empresarial, 

educacional, do entretenimento, entre outros, como alternativa 

possível devido às medidas de segurança – em especial, a de 

distanciamento físico – impostas pela crise sanitária e 

humanitária que assolou o mundo.   

No Brasil, vimos, desde o início da crise, no mês de 

março, o crescimento do número de lives, que tiveram um 

papel importante de entretenimento para todos aqueles que 

foram obrigados e que tiveram a possibilidade de cumprir o 

isolamento em suas casas. Foram diversas apresentações 

artísticas, programas de exercícios físicos, dicas de atividades 

manuais e culinária, entre tantas outras opções. Com a 

Capoeira não podia ser diferente. Vimos uma explosão de aulas, 

eventos, debates e entrevistas, que é o tema que trazemos 

neste texto, em especial, aquelas transmissões realizadas com 

mestras e contramestras. 

A ideia da presente pesquisa surgiu a partir de dados 

apresentados em estudos que demonstraram que muitas 

capoeiristas conhecem poucas mulheres que chegaram às 

graduações de mestras e contramestras (FIGUERÔA; MORAES 

E SILVA, 2014; REIS et al., 2016) – o que retrata a 

invisibilidade da mulher na Capoeira e se traduz em uma falta 

de referências femininas nessa modalidade – e da própria 

quantidade de lives realizadas desde o início da pandemia.  

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi o de 

organizar algumas informações disponibilizadas por meio de 

lives para que – além de valorizar as trajetórias dessas 

mulheres resilientes, pois sabemos da dificuldade que há para 
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elas em atingir as graduações mais altas da Capoeira – mais 

pessoas possam ter o acesso a estes conhecimentos, 

considerados escassos na esfera capoeirística, que sempre 

priorizou eventos, filmes, livros e músicas que abordassem as 

vidas ou feitos de capoeiristas do sexo masculino, contribuindo, 

assim, para a organização, preservação e valorização da 

história da mulher na Capoeira. Como objetivos específicos, 

estabelecemos: fazer o levantamento e análise de algumas 

entrevistas e organizar um quadro com informações básicas 

sobre o material pesquisado. 

Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se um 

estudo exploratório na internet, em plataformas de 

compartilhamento de vídeos e nas redes sociais a partir de 

termos como mestra, contramestra, mulher na Capoeira, pelo 

apelido de mestras e contramestras conhecidas ou por coletivos 

de mulheres capoeiristas. Após o mapeamento das lives – 

dentro do recorte temporal estabelecido entre março e outubro 

de 2020 – estas foram divididas entre as autoras para que as 

assistissem e fizessem as análises. Destacamos que este 

trabalho está limitado apenas ao que foi possível para as 

autoras encontrarem e analisarem, podendo haver mais lives 

disponíveis na rede. 

Na sequência, foi organizado um quadro com os 

seguintes dados coletados a partir de 77 entrevistas/lives: 

nome; graduação e apelido; grupo; cidade/estado/país; data 

da entrevista/live; link; tempo de entrevista; número de 

visualizações; entrevistador(a); live/vídeo relacionado a algum 

movimento/instituição/página – qual?; principais tópicos 
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abordados; e data de acesso. Alguns dados não foram 

identificados durante as lives e necessitaram de pesquisa extra 

via buscadores da internet. Mesmo assim, algumas informações 

não foram encontradas.   

As transmissões das quais tratamos no texto 

aconteceram ao vivo, utilizaram como plataformas o Facebook, 

Instagram ou YouTube, na maioria das vezes contaram com 

chamadas prévias (a partir de banners ou pequenos vídeos) e 

ficaram disponíveis para serem assistidas posteriormente. 

 

Registro da história da mulher na Capoeira a partir das 

lives 

As lives (live streaming ou transmissão de conteúdo ao 

vivo) estão cada vez mais presentes nas vidas das pessoas e 

são, geralmente, dinâmicas e descontraídas e visam atualizar 

os espectadores sobre diferentes assuntos. São realizados 

debates e entrevistas com diversos temas, quase sempre com 

espaço para perguntas daqueles que os estão assistindo. Após 

a transmissão, as lives podem ser disponibilizadas em 

plataformas virtuais, blogs ou aplicativos de podcast, por 

exemplo. 

Nesta pandemia, vimos várias pessoas, entre estas, 

diversos capoeiristas, aprendendo a utilizar ferramentas e 

estratégias para conseguirem navegar e se manter no cenário 

virtual, em um esforço que nos possibilitou apreciar histórias de 

vida e visões de mundo que talvez nunca conhecêssemos, não 

fosse a COVID-19. Triste pensar que só tivemos tal 

oportunidade a partir de uma crise de saúde pública. A partir 
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da iniciativa de várias pessoas, coletivos e instituições, vimos 

acontecer uma mistura de entretenimento com função social de 

levar conhecimento e arrecadar fundos para os mais 

necessitados, que tiveram suas formas de trabalho 

interrompidas durante a pandemia.  

Isso tudo, com certeza, nos traz um misto de 

sentimentos, angústias e incertezas. Enfim, destes tempos 

estranhos e tristes que passamos, tentamos pinçar o que de 

bom pudemos vivenciar. As lives com mestres/mestras e 

contramestres/contramestras da nossa arte Capoeira foi uma 

delas. Tivemos mais rodas de conversa, tão necessárias em 

qualquer ocasião, mas urgentes neste momento único, 

possibilitando-nos muitas reflexões e suprindo a falta de 

interação física do mundo real.  

As lives são, no geral, efêmeras – duram minutos ou 

algumas horas e são acessadas, na maioria das vezes, quando 

estão acontecendo (ao vivo). No entanto, em muitos casos, 

como os das entrevistas com mestras e contramestras, seus 

resultados podem ser concretos e duradouros. Elas nos 

proporcionaram um riquíssimo acervo biográfico, de 

conhecimentos, experiências, dificuldades, conquistas e ideias 

de mulheres capoeiristas que até agora não tínhamos e, em que 

se pese a situação de calamidade pela qual passamos, nos 

possibilitam reunir elementos para a construção da história da 

mulher na Capoeira. Provavelmente, muitas destas mulheres 

nunca tenham tido tanta força ou visibilidade como no atual 

momento.  
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Assim, passamos a apresentar os dados analisados de 

forma organizada para que mais pessoas possam consultá-los 

e para que a perseverança dessas Mestras e Contramestras que 

lutaram – e que seguem lutando – para conquistar seus espaços 

sirva de exemplo e estímulo em nossa arte, em especial, para 

as mulheres capoeiristas. 

Quadro 1: Lives com mestras e contramestras de 

Capoeira 

NOME: Adélia Kervalt Costa Atti 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Didi 

GRUPO: Grupo Herança Cultural Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Porto Alegre/RS/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 20/05/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CAbiPtwDkCQ/?hl=pt-br  

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CAbnX7fjck1/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:57; Parte II – 
00:38:38 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 3; Parte II - 2 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória da Capoeira; 
trabalho; formação; pandemia; ser mãe; mulheres na Capoeira; 
eventos e coletivo feminino Dona Maria, Como Vai Você?; transição 
de grupos; machismo; ativismo; momentos marcantes; o que a faz 

perder a linha em uma roda; expectativas para a formatura de 
Mestra; depoimento da filha; pré-requisitos para ser Mestra. 

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

 

NOME: Adélia Kervalt Costa Atti 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Didi 

GRUPO: Grupo Herança Cultural Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Porto Alegre/RS/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 10/10/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CGLi--
4DLUc/?hl=pt-br  

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CGLp6T9DnIV/?hl=pt-br   

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:50; Parte II – 
00:59:10 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 35; Parte II – 47 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Kodak 

https://www.instagram.com/tv/CAbiPtwDkCQ/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CAbnX7fjck1/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CGLi--4DLUc/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CGLi--4DLUc/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CGLp6T9DnIV/?hl=pt-br
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PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; vida privada; falta de referências/inspirações femininas no 

início da prática; experiências marcantes; amizades na Capoeira; 
transição de um grupo ao outro; transição de profissão; trabalho e 
Capoeira; situações constrangedoras – machismo; mulheres na 
Capoeira; coletivos femininos; personalidades marcantes na 
Capoeira; novas “modalidades” de Capoeira; maternidade; 
momentos importantes; inspirações femininas; seu mestre; 

cantador(a) que admira; viagens marcantes; evento on-line “Sarau 
Virtual”. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Adriana Cruz 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Joaninha 

GRUPO: Associação de capoeira Regional Voz da África 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Cabo Frio/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 08/07/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CCZjEGgnXmO/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:54:59  

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 111 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida pessoal; início na 

capoeira; marcas da capoeira em sua vida; dificuldades ao longo da 
trajetória; preconceito; interação por meio das redes sociais em meio 
à pandemia; fundamentos e respeito à roda de capoeira. 

DATA DE ACESSO: 14/10/2020 

 

NOME: Alessandra da Silva 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Nega 

GRUPO: Capoeira Senzala 

CIDADE/PAÍS: Sète/França 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 07/06/2020 

LINK: Parte I – 

https://www.instagram.com/tv/CBJsk03jSF0/?hl=pt-br  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CBJzjkoDCdJ/?hl=pt-br  
Parte III – https://www.instagram.com/tv/CBJ6Gz_j8f6/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:56; Parte II – 
00:59:56; Parte III – 00:56:24  

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 221; Parte II – 459; 
Parte III – 228 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 

da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Musicalidade; inspirações; 

trajetória na capoeira; vida pessoal; exclusão familiar; trabalho com 

https://www.instagram.com/tv/CCZjEGgnXmO/
https://www.instagram.com/tv/CBJsk03jSF0/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CBJzjkoDCdJ/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CBJ6Gz_j8f6/?hl=pt-br
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a capoeira; responsabilidades; dificuldades; capoeira acadêmica; 
assédio; racismo; exemplos.  

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

 

NOME: Alessandra Braga 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Boca 

GRUPO: Centro Cultural Axé Dendê 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Jaguariúna/SP/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 22/10/2020 

LINK: Parte I – 

https://www.instagram.com/tv/CGqeKlsDbgI/?hl=pt-br  
Parte II – não ficou salva 
Parte III – https://www.instagram.com/tv/CGqlN-jjXcR/?hl=pt-br    

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:56; Parte III – 
00:15:17 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 27; Parte III – 42 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Kodak 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; história de vida/família; trabalho com a Capoeira; coletivos 
femininos; constrangimentos na Capoeira; violência na roda; maior 
personalidade da Capoeira que conheceu e alguma que ainda quer 

conhecer; pluralidade e mudanças na Capoeira; denominações para 

a Capoeira. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Ana Cristina de Oliveira Ferreira 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Ana Sabiá 

GRUPO: Grupo Senzala 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Rio de Janeiro/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 27/06/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CB8O0m4DCQL/?hl=pt-br 

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CB8QXS2DVGv/?hl=pt-br 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:56; Parte II – 
00:11:12 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 35; Parte II – 71 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Geisa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; estudos; história no grupo; Movimento/Evento Dandara; 
maternidade; momento constrangedor; eventos; material didático e 
trabalho com crianças; mensagem para os capoeiristas; treinos e 
pandemia.  

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Ana Cristina de Oliveira Ferreira 

https://www.instagram.com/tv/CGqeKlsDbgI/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CGqlN-jjXcR/?hl=pt-br
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GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Ana Sabiá 

GRUPO: Grupo Senzala 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Rio de Janeiro/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 22/08/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=7RKIY1jrePs  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 02:32:50 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 159 

ENTREVISTADOR(A): Mestre Paulão Kikongo 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Rádio 
Capoeira 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; trabalho com a Capoeira; rodas e movimento feminino; 

como é ser mulher em seu grupo; Movimento Dandara; preconceito 
com a mulher/mulher negra na Capoeira; família; danças; vivência 
com Mestra Sueli Cotta; comportamentos positivos e negativos dos 
homens para com as mulheres na Capoeira; movimentos femininos 
na Capoeira; formatura de Mestra; espaço do Mestre Peixinho; 
aspirações; mensagem. 

DATA DE ACESSO: 30/10/2020 

 

NOME: Áurea Luiza Nino Farias Alcoforado (e Prof. Amendoim) 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Áurea 

GRUPO: Força da Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Curitiba/PR/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 16/10/2020 

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=88zpFgZy3f4&feature=youtu.be   

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:01:20 (evento completo) / 

entrevistas – a partir de 00:20:16  

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 251 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Lissandra 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: V Semana 

da Capoeira de Maringá (2ª noite) – Secretaria Municipal de Cultura 
de Maringá  

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: vida pessoal; início na 
capoeira em Pernambuco; influência do frevo; mudança para viver 
em outra cidade; diferenças culturais; como entende a Capoeira; 

trabalho com a Capoeira e metodologia de ensino; mulher na Capoeira 
e machismo; cultura popular.  

DATA DE ACESSO: 26/10/2020 

 

NOME: Bárbara Socorro Pires Santos 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Volta Grande 

GRUPO: Associação Brasileira de Capoeira Angola 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Salvador/BA/Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=7RKIY1jrePs
https://www.youtube.com/watch?v=88zpFgZy3f4&feature=youtu.be
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DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 11/07/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CCgZGaDD2rW/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:53 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 95 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Geisa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; como é ser discípula de Mestre Ezequiel; movimentos 
femininos; trabalhos com seus alunos; raízes que futuramente criará 
dentro da capoeira. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Bel Lídia 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestre Navalha 

GRUPO: Associação de Capoeira Ave Branca 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Brasília/DF/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 26/04/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=BGsKlG_pKHo 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 01:28:33 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 36 

ENTREVISTADOR(A): Contramestre Fly e Mestre Dhunga  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 16ª Live Na 

identidade do capoeira – Camugerê Cultural – Prêmio Berimbau de 
Ouro (Salvador/Bahia) 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
capoeira; primeiros contatos, curiosidades sobre o Mestre Kall e 
organização do grupo; opção por utilizar o termo contramestre; 
capoeira e eventos femininos; movimentos femininos; como é 
representar o grupo; momento marcante; trabalho, aulas, 

inovação/pandemia; história do apelido; ser mãe e capoeirista. 

DATA DE ACESSO: 26/10/2020 

 

NOME: Carolina Gusmão Magalhães 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Brisa 

GRUPO: Associação Cultural Gueto 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Salvador/BA/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 11/06/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CBUGo2SjhPt/  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CBUN_1aDAwu/  
Parte III – https://www.instagram.com/tv/CBUS62fDbVM/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:37; Parte II – 
00:59:55; Parte III – 00:43:48 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 55; Parte II – 83; Parte 
III – 64  

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

https://www.instagram.com/tv/CBUGo2SjhPt/
https://www.instagram.com/tv/CBUN_1aDAwu/
https://www.instagram.com/tv/CBUS62fDbVM/


 

 
103 

 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida na capoeira; trabalho na 
capoeira; trajetória; sua biografia; a participação na Word Federation, 

especificamente no concelho dos mestres; musicalidade; inspirações 
ao longo dos anos na capoeira.   

DATA DE ACESSO: 13/10/2020 

 

NOME: Cristiane Santos Miranda  

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Nani de João Pequeno 

GRUPO: Academia João Pequeno de Pastinha 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Salvador/BA/Brasil  

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 28/06/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CB_qn9dpxYb/?hl=pt-br 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:54 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 599 

ENTREVISTADOR(A): Maria 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; vida 
privada; histórias e aprendizagens do avô, Mestre João Pequeno; 
referência femininas na Capoeira; dificuldades; trabalho; ser mulher 
na Capoeira; luta por espaço; mulheres e musicalidade; vozes 
femininas em CDs; maior sonho na Capoeira.  

ENTREVISTADOR(A): Maria  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Fotos de 
capoeira 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Cristina Nascimento 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Cristina  

GRUPO: Mocambo de Aruanda 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Rio de Janeiro/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 12/07/2020  

LINK: https://www.instagram.com/tv/CCjtr7Ap4AU/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:18 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 737 

ENTREVISTADOR(A): Maria  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Fotos de 
capoeira 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS:  Início na capoeira; 
trajetória; fundação do grupo; desafios; vida pessoal; referências 

dentro e fora da capoeira; como foi ser a primeira mulher no Rio de 
Janeiro a comandar um grupo de Capoeira Angola; ancestralidade. 

DATA DE ACESSO: 20/10/2020  

 

NOME: Eliane Ferreira 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Bad 

GRUPO: Terreiro 

https://www.instagram.com/tv/CB_qn9dpxYb/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CCjtr7Ap4AU/


 

 
104 

 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Brasília/DF/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 21/05/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CAdwm71DLvK/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:56 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 171 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida pessoal; trajetória na 
capoeira; suas turmas de alunos; trabalho com a capoeira; luta contra 

o câncer; encontros femininos realizados sob sua responsabilidade; 
diferença entre os tempos do começo da sua vida na capoeira para os 

dias atuais. 

DATA DE ACESSO: 13/10/2020 

 

NOME: Edsangela Santos Cirilo 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Sherra 

GRUPO: Batucaxé 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Natal/RN/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA LIVE: 22 de maio de 2020 

LINK: 

https://www.instagram.com/tv/CAfqKmxD7Nq/?igshid=q9s8my2qzl2
p  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:54 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 137 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Geisa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Sua história na capoeira; 
discriminação; preconceito; dificuldades; vida privada; sua premiação 
do berimbau de ouro; assédio na capoeira; relacionamento entre 
mestre e aluna; homem e mulher seguirem juntos; movimentos 

femininos. 

DATA DE ACESSO: 23/06/2020 

 

NOME: Fátima Colombiano 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Cigana 

GRUPO: Associação Mestre Canjiquinha 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Rio de Janeiro/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 16/07/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=txc2J7bvXwc  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 01:52:49 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 191 

ENTREVISTADOR(A): Contramestre Fly e Mestre Dhunga  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 93ª Live Na 
identidade do capoeira – Camugerê Cultural – Prêmio Berimbau de 

Ouro (Salvador/Bahia) 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 

formação a mestra (primeira mulher – 1980); lugar da mulher na 

https://www.instagram.com/tv/CAdwm71DLvK/
https://www.instagram.com/tv/CAfqKmxD7Nq/?igshid=q9s8my2qzl2p
https://www.instagram.com/tv/CAfqKmxD7Nq/?igshid=q9s8my2qzl2p
https://www.youtube.com/watch?v=txc2J7bvXwc
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Capoeira; falta de referências para mulheres; Mestre Canjiquinha, sua 
academia, treinamento e curiosidades; saúde; violência sofrida nas 

rodas; manifestações culturais; projetos e aulas de Capoeira; 
amizades com mestres antigos; preconceito; falta de respeito e 
reconhecimento por parte de mestres e capoeiristas machistas; 
estudos/títulos como afirmação; viagens; pandemia. 

DATA DE ACESSO: 26/10/2020 

 

NOME: Gabrielle Conde 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Gaby Conde  

GRUPO: Angoleiros do Sertão 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Recife/PE/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 21/05/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CAd7NFMD78G/  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CAeBNA0jOCd/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:49; Parte II – 
00:50:40 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 150; Parte II – 110 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Áurea 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na capoeira; vida 
pessoal; dança popular Brasileira na Europa; racismo; mulheres e 

seus direitos; aceitação de si mesma; dificuldades enfrentadas. 

DATA DE ACESSO: 28/06/2020 

 

NOME: Geisa Maria Barbosa Ribeiro de Souza Torres 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Geisa 

GRUPO: Associação Cultural Bahia Ginga 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Salvador/BA/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 19/08/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=twmySpg38bA  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 01:36:45 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 46 

ENTREVISTADOR(A): Contramestre Fly e Mestre Dhunga  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 113ª Live 
Na identidade do capoeira – Camugerê Cultural – Prêmio Berimbau de 

Ouro (Salvador/Bahia) 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
trabalho; comentários sobre seus livros; pandemia; importância da 
roda; ser profissional na Capoeira; responsável pelo evento Ginga 
Feminina; movimentos femininos na Capoeira; como foi o 
recebimento do Prêmio Berimbau de Ouro; referências femininas na 

Capoeira; viagens; formação de mestre e graduações em seu grupo; 
formação da bateria e desenvolvimento da roda; treino; mulheres na 
capoeira. 

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

https://www.instagram.com/tv/CAd7NFMD78G/
https://www.instagram.com/tv/CAeBNA0jOCd/
https://www.youtube.com/watch?v=twmySpg38bA
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NOME: Glaucia Durões  

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Arara 

GRUPO: Associação de capoeira Filhos de Mestra Cigana  

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Volta Redonda/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 17/07/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CCwmyekHQi6/;  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CCwqEfenEIM/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:51; Parte II – 
00:25:26 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 225; Parte II – 90 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida pessoal; início na 
capoeira; trabalhos na capoeira; dificuldades; lesões; mulher na roda 
de capoeira; musicalidade. 

DATA DE ACESSO: 18/07/2020 

 

NOME: Glaucia Durões 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Arara (e Graduada Mainha) 

GRUPO: Associação de Capoeira Filhos de Mestra Cigana 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Volta Redonda/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 22/08/2020 

LINK:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=358318038665007&i
d=255386947951546 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 02:33:58 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 1.100 

ENTREVISTADOR(A): Mestre Lua Nova 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Arte Filmes 
Produções 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; Mestra Cigana; Mestre Canjiquinha; estilo de jogo; 

mudanças na Capoeira; tratamento do negro e pobre na sociedade – 
abuso de poder; formatura; trabalho; reconhecimento da Capoeira; 
dificuldades na Capoeira; regulamentação da Capoeira; mulher na 
Capoeira; treino, rodas e eventos femininos; federações; preconceito 

com deficientes; constrangimento na Capoeira por ser mulher; 
sororidade; resistência. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Graziela Andrade 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Grazi 

GRUPO: Cordão de Ouro 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: São Paulo/SP/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 26/07/2020 

https://www.instagram.com/tv/CCwmyekHQi6/
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LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CDH10odj3X8/?hl=pt-  

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CDH23rBDjac/?hl=pt-br    
Parte III – https://www.instagram.com/tv/CDH4NJyj60K/?hl=pt-br  
Parte IV – https://www.instagram.com/tv/CDH4z7-DD77/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:46:35; Parte II – 
00:08:19; Parte III – 00:10:41; Parte IV – 00:04:42 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 209; Parte II – 90; Parte 
III – 132; Parte IV – 167 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 

da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Maternidade; graduação de 
Mestra; mães capoeiristas; hormônios; depressão e treino pós-parto; 
vida pessoal. 

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

 

NOME: Izabel Cristina de Araújo 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Bel 

GRUPO: Centro de Capoeira São Salomão 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Olinda/PE/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA: 23/05/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CAi2vBvjlf0/  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CAi6bIpDoqH/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:55:58; Parte II – 
00:27:22 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 56; Parte II – 78 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Áurea  

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na capoeira; vida 

pessoal; infância; primeiro contado com a capoeira; seu primeiro 
evento grande; criação do seu grupo; visibilidade e mulher na 
capoeira; participação do mestre Marcos no grupo; experiências ao 
longo a trajetória da capoeira; aceitação das mulheres na roda de 

capoeira. 

DATA DE ACESSO: 28/06/2020 

 

NOME: Iris Lopes 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Pitú 

GRUPO: Arte da Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Vila Velha/ES/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA / LIVE: 09/07/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CCcAjWen1yo/  

TEMPO DE ENTREVISTA / LIVE: 00:58:48 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 152 visualizações 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

https://www.instagram.com/tv/CDH10odj3X8/?hl=pt-
https://www.instagram.com/tv/CDH23rBDjac/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CDH4NJyj60K/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CDH4z7-DD77/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CAi2vBvjlf0/
https://www.instagram.com/tv/CAi6bIpDoqH/
https://www.instagram.com/tv/CCcAjWen1yo/
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PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Pandemia; vida na capoeira; 
primeiro contato com a capoeira; maior dificuldade no início da 

capoeira; a não aceitação da mãe na capoeira por ser mulher; 
mudanças da capoeira; dificuldade da mulher por fazer um esporte 
denominado como de marginais; diferença da capoeira na Europa e 
no Brasil; ser mestra. 

DATA DE ACESSO: 14/10/2020 

 

NOME: Isabela Maria Severo Nascimento Santana 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Tartaruga 

GRUPO: Angola Palmares 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Salvador/BA/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 06/06/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CBHBWc5DfII/ 
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CBHGZQUj16m/ 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I - 00:59:40; Parte II – 
00:43:04 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 59; Parte II - 55 

ENTREVISTADOR(A): Professora Índia 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
mulher na Capoeira; movimentos femininos de Capoeira; 

salvaguarda; pandemia; aulas online; respeito; solidariedade; rixa 

entre grupos; musicalidade; composição.  

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Isabela Maria Severo Nascimento Santana 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Tartaruga (e Mestre 
Soldado) 

GRUPO: Angola Palmares 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Salvador/BA/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 20/10/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=UJGyyD9hcu0  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 02:24:40 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 85 

ENTREVISTADOR(A): Mestre Bené e Contramestre Coelho 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 
Observatório da Capoeira – UEMG/UFS 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; problemas da regulamentação da Capoeira; relação da 
Capoeira com a Educação Física e o Conselho Regional de Educação 
Física; religião na Capoeira; salvaguarda da Capoeira. 

DATA DE ACESSO: 30/10/2020 

 

NOME: Joana Vasconcelos 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Moçambique 

https://www.instagram.com/tv/CBHBWc5DfII/
https://www.youtube.com/watch?v=UJGyyD9hcu0
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GRUPO: Ubuntu Capoeira 

CIDADE/PAÍS: Maputo/Moçambique 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 21/06/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CBthiS_jiEN/?hl=pt-
br  

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CBtlPcLjHfE/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:00; Parte II – 
00:31:57 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 252; Parte II – 230 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 
da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início na capoeira; vida 

privada; trabalho com a capoeira; eventos femininos; mulher na 
capoeira; costumes e religião em Moçambique; história; inspiração. 

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

 

NOME: Joseilda Ferreira   

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Idalina 

GRUPO: Grupo Capoeira Mandinga  

CIDADE/ESTADO/PAÍS: São Paulo/SP/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 11/08/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9Vp6shU2jkE  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 01:57:55 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 191 

ENTREVISTADOR(A): Contramestre Fly e Mestre Dhunga  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 108ª Live 
Na identidade do capoeira – Camugerê Cultural – Prêmio Berimbau de 
Ouro (Salvador/Bahia) 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
projeto São Paulo é uma escola; mulher na Capoeira; musicalidade; 
seu Mestre de Capoeira.     

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

 

NOME: Júlia Vargas 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Júlia 

GRUPO: Terreiro Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Manaus/AM/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 01/10/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CF0cLS8DFHq/?hl=pt-br 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:55 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 36 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Kodak 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Novas denominações para a 
Capoeira; música que a representa na Capoeira; o que seu Mestre (e 

https://www.instagram.com/tv/CBthiS_jiEN/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CBthiS_jiEN/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CBtlPcLjHfE/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/watch?v=9Vp6shU2jkE
https://www.instagram.com/tv/CF0cLS8DFHq/?hl=pt-br
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pai) representa para ela; amizade na Capoeira; maternidade e 
Capoeira; momentos importantes; encontro feminino em Manaus sob 

sua organização; saúde; quem admira como cantador/a; viagem 
marcante.    

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Karla Rodrigues Reis 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Karllinha 

GRUPO: Capoeira Integrativa 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Joinville/SC/Brasil  

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 27/05/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CAtK2uOjEcx/  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CAtQ4b8DR3N/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:51; Parte II – 
00:51:10 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 81; Parte II – 58 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Áurea 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na capoeira; vida 
pessoal; infância; carreira profissional com a capoeira; intercâmbio 
com a capoeira; preconceito; sua mestria; religião. 

DATA DE ACESSO: 28/06/2020 

 

NOME: Karla Rodrigues Reis 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Karllinha 

GRUPO: Capoeira Integrativa  

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Joinville/SC/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 24/10/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CGvfjhJDr-z/?hl=pt-
br  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CGvi6gqjq9o/?hl=pt-br     

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:53:54; Parte II – 
00:27:58 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 66; Parte II – 30 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Kodak 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 

Capoeira; experiência como percussionista; saída do seu grupo 
anterior (23 anos); período sem vínculo com grupos; Capoeira e suas 
vertentes; momentos constrangedores; representantes da Capoeira 
que ainda quer conhecer; maior arrependimento na Capoeira; 
amizades na Capoeira; maternidade; momentos importantes na 
Capoeira; lesões; inspirações na Capoeira; expectativas para a 
formatura de Mestra – diferenças entre homens e mulheres; 

cantadores que admira; momentos marcantes e o que ainda quer 
fazer na Capoeira; o que é ser Capoeira. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

https://www.instagram.com/tv/CAtK2uOjEcx/
https://www.instagram.com/tv/CAtQ4b8DR3N/
https://www.instagram.com/tv/CGvfjhJDr-z/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CGvfjhJDr-z/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CGvi6gqjq9o/?hl=pt-br
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NOME: Kelly Soraia Campos 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestranda Kelly 

GRUPO: Rede Anca Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Cristina/MG/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 11/09/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CFA5fqOAFdW/?hl=pt-br 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:54 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 125 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Lissandra 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 

Capoeira; família; dificuldades; machismo; mulher na Capoeira; 
valorização da mulher na Capoeira; musicalidade; músicas autorais; 
pandemia; expectativas para a formatura de Mestra; recado para as 
capoeiristas. 

DATA DE ACESSO: 30/10/2020 

 

NOME: Leonita Ferreira de Souza Lima 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Mainha 

GRUPO: Associação Cultura Brasileira de Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Manaus/AM/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 16/05/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CAQLpxKjJOb/?igshid=14in6kn1js5m
5  
Parte II – 
https://www.instagram.com/tv/CAQSrLwjqFb/?igshid=w3cb2h04sn4
g   

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:45:33; Parte II – 
00:55:16 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 137; Parte II – 96 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Geisa 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Movimento 
Feminino de Capoeira do Estado do Amazonas 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: História na capoeira; 
preconceitos; dificuldades; contribuição com a capoeira; feminismo; 

política; musicalidade. 

DATA DE ACESSO: 23/06/2020 

 

NOME: Lissandra Silva 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Lissandra 

GRUPO: Centro Cultural Sucena 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Maringá/PR/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 25/07/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CDFbSEqjbaG/ 

https://www.instagram.com/tv/CFA5fqOAFdW/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CAQLpxKjJOb/?igshid=14in6kn1js5m5
https://www.instagram.com/tv/CAQLpxKjJOb/?igshid=14in6kn1js5m5
https://www.instagram.com/tv/CAQSrLwjqFb/?igshid=w3cb2h04sn4g
https://www.instagram.com/tv/CAQSrLwjqFb/?igshid=w3cb2h04sn4g
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TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:55 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 130 

ENTREVISTADOR(A): Professora Sheirosa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
racismo; preconceito em relação a mulher; rejeição; músicas; Lei de 

Ensino da história e cultura Afro; racismo recreativo; mulher preta 
sente menos dor?; abolição; exclusão de crianças negras e pobres; 
discriminação; solidão da mulher preta; agressão na roda; treino na 
gestação. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Loreci Viana 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Lore 

GRUPO: Capoeira Angola Palmares 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Porto Alegre/RS/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 11/08/2020 

LINK: 
https://www.instagram.com/tv/CDxLLq_DMqx/?igshid=1rfyan2z9lav
b 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:57:30 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 161 

ENTREVISTADOR(A): Professora Priscila 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Dona Maria, 
como vai você? 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; rodas e treinos; capoeiras da sua época; por que há evasão 
feminina na Capoeira; fotos e lembranças; momentos marcantes; 
maternidade e Capoeira; trabalho social; expectativas para a 
formatura de Mestra; cenário feminino na Capoeira – mulheres ainda 
são muito tímidas, há mais união; recado para os/as capoeiristas; 
movimento feminino em seu grupo; eventos femininos. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Luana Mattos 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Luana 

GRUPO: Associação Ideal de Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Niterói/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 20/10/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CGlUDuLDB9t/ 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:57 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 171 

ENTREVISTADOR(A): Professora Índia 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
graduação; mulheres como minoria; trabalhar com a capoeira; 

https://www.instagram.com/tv/CGlUDuLDB9t/
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evolução; nova geração; graduação de Contramestra; quarentena; 
agradecimentos.  

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Luciana Aparecida Tenório 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Ana Dourada 

GRUPO: Barracão Capoeira 

CIDADE/PAÍS: Voralberg/Áustria 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 14/05/2020 

LINK: 

https://www.instagram.com/tv/CALpKbtjcjf/?igshid=w7woot199vau 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:37:53 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: I – 407 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 

da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida privada; experiência na 
capoeira; reconhecimento/valorização fora do Brasil; preconceito; 
trajetória na capoeira; machismo. 

DATA DE ACESSO: 27/06/2020 

 

NOME: Luciana Galiza Borges 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Lu Galiza 

GRUPO: Cordão de Ouro 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Pirapora/MG/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 14/05/2020 

LINK: 
https://www.instagram.com/tv/CAL2cyIjrST/?utm_source=ig_web_c
opy_link 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:55:16 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 218 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 
da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início na capoeira; vida 
privada; trabalho com a capoeira; sua história na capoeira; busca por 
apoio; política. 

DATA DE ACESSO: 28/06/2020 

 

NOME: Luciana Galiza Borges 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Lú Galiza 

GRUPO: Cordão de Ouro 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Pirapora/MG/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 10/06/2020 

https://www.instagram.com/tv/CALpKbtjcjf/?igshid=w7woot199vau
https://www.instagram.com/tv/CAL2cyIjrST/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAL2cyIjrST/?utm_source=ig_web_copy_link
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LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CBRiophjotV/  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CBRmjyXjOqS/  

Parte III – https://www.instagram.com/tv/CBRoCOkjwyf/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:53; Parte II – 
00:32:17; Parte III – 00:10:56 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 47; Parte II – 43; Parte 

III – 116 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida na capoeira; 
preconceito racial; biótipos; musicalidade; filho compositor; racismo; 

passeata contra preconceitos; ataque racista no movimento 

antirracismo; vitimismo; berimbau; medo de viagem de avião; Mestra 
de referência; ser mulher preta; mensagem final. 

DATA DE ACESSO: 13/10/2020 

 

NOME: Luciana Mara Pimenta Rocha 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Lu Pimenta 

GRUPO: Cordão de Ouro 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Campinas/SP/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 11/04/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=EZbH7i4kK60  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 01:34:28 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 46 

ENTREVISTADOR(A): Contramestre Fly e Mestre Dhunga  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 5ª Live Na 
identidade do capoeira – Camugerê Cultural – Prêmio Berimbau de 
Ouro (Salvador/Bahia) 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
formação a mestra (2004); convivência e treinos com o Mestre 

Suassuna; mulheres na Capoeira, poucas referências; invisibilidade 
das mulheres na Capoeira; situação atual – melhorou, há mais 
protagonismo; machismo na capoeira inclusive por parte das 
mulheres; equilíbrio entre homens e mulheres convidados para 

eventos; apoio da família; eventos femininos; experiências 
marcantes; trabalho, eventos e aulas para crianças; formação 
acadêmica. 

DATA DE ACESSO: 26/10/2020 

 

NOME: Luciana Mara Pimenta Rocha 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Lú Pimenta 

GRUPO: Cordão de Ouro 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Campinas/SP/Brasil  

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 03/07/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CCMdMliHfXq/  

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CCMhewmnRFZ/  

https://www.instagram.com/tv/CBRiophjotV/
https://www.instagram.com/tv/CBRmjyXjOqS/
https://www.instagram.com/tv/CBRoCOkjwyf/
https://www.instagram.com/tv/CCMdMliHfXq/
https://www.instagram.com/tv/CCMhewmnRFZ/
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TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:53; Parte II – 
00:35:29 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 98; Parte II – 67 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início na capoeira; vida 

pessoal e profissional; musicalidade; preocupação financeira na 
pandemia; força feminina e incentivo; família; projetos; feminismo; 
mensagem inspiradora; humildade; referência. 

DATA DE ACESSO: 13/10/2020 

 

NOME: Mara Lúcia Mendonça Martins  

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Foguinho 

GRUPO: Associação Cultural União e Arte 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Rio de Janeiro/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 23/07/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CDADV0BHnHg/  

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CDAHVafH7HY/ 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:55; Parte II – 
00:32:31 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 84; Parte II – 121 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia  

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início na capoeira; trabalho 
na capoeira; mudança de grupo; fundação do próprio grupo; 
formatura de Mestra. 

DATA DE ACESSO: 18/10/2020 

 

NOME: 1) Maria Antônia 2) Luísa Pimenta  

GRADUAÇÃO E APELIDO: 1) Contramestra Toninha; 2) 
Contramestra Lilu 

GRUPO: 1) Grupo Candeia de Capoeira Angola; 2) Grupo Malta da 
Serra 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: 1) Belo Horizonte/MG 2) Lauro de 

Freitas/BA - Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: agosto de 2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=m4Huhf5ii74  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 01:45:55 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 274 

ENTREVISTADOR(A): Mestre Bené e Contramestre Coelho  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 
Observatório da Capoeira – UEMG/UFS 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; vida privada; formação acadêmica; ser mulher na Capoeira; 
dificuldades; o que muda quando mulheres assumem a roda; 
mulheres que as inspiraram na Capoeira; projeto Mulheres da Pá 

Virada; mulheres na bateria; o que fazer para mudar a situação do 

https://www.instagram.com/tv/CDADV0BHnHg/
https://www.youtube.com/watch?v=m4Huhf5ii74
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machismo na Capoeira; coletivos femininos; opressões; 
constrangimentos nas rodas. 

DATA DE ACESSO: 30/10/2020 

 

NOME: Maria Aparecida Ribeiro 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Tida 

GRUPO: Senzala  

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Ubá/MG/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 15/05/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CAOUN4mDWrj/  

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CAOX3axjfNx/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:56; Parte II – 

00:31:08 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 106; Parte II – 148 

ENTREVISTADOR(A): Mestranda Kelly 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheraça  

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Toques de capoeira; 
musicalidade; machismo na roda; música de sua autoria; apoio do 
Mestre; evoluir enquanto capoeira; experiências; Mestre que inspira; 
CD Eu Sou Capoeira; energia da roda; agradecimento. 

DATA DE ACESSO: 01/06/2020 

 

NOME: Maria Aparecida Ribeiro 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Tida 

GRUPO: Capoeira Senzala 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Belo Horizonte/MG/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 31/05/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CA3nk-
YjHkz/?hl=pt-br  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CA3t1cDjmcE/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:33:58; Parte II – 

00:47:43 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 128; Parte II – 323 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 
da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Movimento feminista; apoio 
e valorização dos alunos; trajetória na capoeira; importância de um 
Mestre; musicalidade; professora de capoeira na educação infantil; 

início na capoeira; participação da família; empoderamento; respeito.  

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

 

NOME: Maria Eugenia Poggi  

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Gegê 

GRUPO: Fundação Internacional de Capoeira Angola (FICA) 

https://www.instagram.com/tv/CAOUN4mDWrj/
https://www.instagram.com/tv/CAOX3axjfNx/
https://www.instagram.com/tv/CA3nk-YjHkz/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CA3nk-YjHkz/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CA3t1cDjmcE/?hl=pt-br
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CIDADE/ESTADO/PAÍS: Valença/BA/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 05/09/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CExO0zRglgW/?hl=pt-br 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:54 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 5 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Lissandra 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; trabalhos; vida fora do Brasil; desafios; mulheres que 

inspiraram; maternidade; viagens; espaços para crianças em eventos 
(acolhimento das mães capoeiristas); desrespeito sofrido; mulheres 

na Capoeira; pandemia. 

DATA DE ACESSO: 30/10/2020 

 

NOME: Maria Mota Rodrigues 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestranda Iúna 

GRUPO: Associação Corisco Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Cruzeiro do Oeste/PR/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 25/07/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CDFSRO3D_nW/ 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:55:43 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 127 

ENTREVISTADOR(A): Professora Sheirosa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
racismo; preconceito em relação a mulher; mulher preta sente menos 
dor?; locais de trabalho; cultura; combate ao preconceito e racismo 
no local de trabalho; sem apoio da família; revidar; considerações 
finais. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Maria Mota Rodrigues 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestranda Iúna 

GRUPO: Associação Corisco Capoeira 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Cruzeiro do Oeste/PR/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 19/09/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CFVf5UFgM0J/?hl=pt-br 
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CFVg4zsAAKz/?hl=pt-br   

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:57; Parte II – 

00:06:37 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 50; Parte II – 108 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Lissandra 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 

Capoeira; passagem por grupos; ser mulher, mãe e esposa na 
Capoeira; cobranças; dificuldades; preconceito; trabalho com a 

Capoeira; momentos importantes; família; preocupações. 

https://www.instagram.com/tv/CExO0zRglgW/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CFVf5UFgM0J/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CFVg4zsAAKz/?hl=pt-br
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DATA DE ACESSO: 30/10/2020 

 

NOME: Mariluci da Silva Souza 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Magali 

GRUPO: Capoeira Brasil 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Rio de Janeiro/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 14/05/2020 

LINK: 
https://www.instagram.com/tv/CALwDWkj29x/?igshid=ubktx49ugm
ek  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:31 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 209 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix 
e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 
da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Transformação/evolução da 
capoeira; movimentação feminina; empoderamento feminino; 
machismo; sua história na capoeira; capoeira pedagógica; 
dificuldades. 

DATA DE ACESSO: 27/06/2020 

 

NOME: Nete Pereira de Souza 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Coral 

GRUPO: Grupo Aldeia 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Cuiabá/MT/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 03/10/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CF5bIoXjuyl/?hl=pt-
br  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CF5fLNgj6yg/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:57; Parte II – 
00:33:50 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 23; Parte II – 41  

ENTREVISTADOR(A): Mestra Kodak 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na capoeira; união 
das mulheres na capoeira; o que o Mestre representa; dificuldade de 

falar em público; espaço da mulher na capoeira; inspiração feminina; 
como é ser Contramestra; ser capoeira; mulher que busca; buscar o 
seu valor, musicalidade. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Omara Silvia Santos 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Omara 

GRUPO: não encontrado 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Ilha de Itaparica/BA/Brasil 

https://www.instagram.com/tv/CALwDWkj29x/?igshid=ubktx49ugmek
https://www.instagram.com/tv/CALwDWkj29x/?igshid=ubktx49ugmek
https://www.instagram.com/tv/CF5bIoXjuyl/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CF5bIoXjuyl/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CF5fLNgj6yg/?hl=pt-br
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DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 04/07/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CCOXiqyDqhC/?hl=pt-br 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:56 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 96 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Geisa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; mulher na capoeira; política; violência contra mulheres; 
discriminação; viagens e eventos na Capoeira. 

DATA DE ACESSO: 30/10/2020 

 

NOME: Patrícia Mayra Ferreira Lima 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Nega 

GRUPO: Associação Cultura e Arte Simpatia (ACAS) 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Fortaleza/CE/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 06/06/2020 

LINK: 
https://www.instagram.com/tv/CBGRK3ijoGq/?igshid=17vqxwngflkg
k  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:50 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 128 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Geisa 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Integração 
Feminina de Capoeira do Ceará 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Percurso capoeirístico; 
musicalidade; trabalho com capoeira; respeito e fortalecimento; 
inspirar mais meninas/mulheres; coletivo de mulheres; músicas que 
falam da diversidade; velhos hábitos; falta de busca do conhecimento; 
machismo; oportunidade de estar na bateria; outros olhares depois 
da graduação de Mestra; apoio do Mestre e alunos na academia; 

necessidade de se impor em alguns momentos; representatividade; 
jogo da capoeira; desconstruir a ideia de ser a melhor da roda; 
racismo. 

DATA DE ACESSO: 25/06/2020 

 

NOME: Priscila Azeredo Quieto 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestranda Águia 

GRUPO: Associação Cultural de Capoeira Rio das Ostras 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Rio das Ostras/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 08/10/2020 

LINK: Parte I – 

https://www.instagram.com/tv/CGGdggXjCJA/?hl=pt-br  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CGGic1RDKtC/?hl=pt-br 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:55; Parte II – 
00:42:26 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 30; Parte II – 33 

https://www.instagram.com/tv/CBGRK3ijoGq/?igshid=17vqxwngflkgk
https://www.instagram.com/tv/CBGRK3ijoGq/?igshid=17vqxwngflkgk
https://www.instagram.com/tv/CGGdggXjCJA/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CGGic1RDKtC/?hl=pt-br
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ENTREVISTADOR(A): Mestra Kodak 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
capoeira; preconceito; mulher na capoeira; o que a capoeira 
representa; evolução da capoeira; dificuldades; oportunidade de 
conhecer mestres; concepção das pessoas sobre a capoeira; 
capoeira como status; movimento de capoeira; musicalidade; 
arrependimento na capoeira; histórias. 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Renata Xavier Magalhães 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Renata 

GRUPO: Escola de Capoeira Cambapé 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: São Paulo/SP/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 01/05/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CE7ItMwXYmQ 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 01:29:14 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 18 

ENTREVISTADOR(A): Contramestre Fly e Mestre Dhunga  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 28ª Live Na 
identidade do capoeira – Camugerê Cultural – Prêmio Berimbau de 
Ouro (Salvador/Bahia) 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
capoeira; campeonatos; mulheres na capoeira; fontes femininas de 
inspiração; participação em eventos; vivência com Mestre Canhão 
(aluno de Mestre Bimba); vida acadêmica; estudos; saúde e lesões; 
treinamento; terapias alternativas. 

DATA DE ACESSO: 26/10/2020 

 

NOME: Rosa Cristina Costa 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Rosa Predadora 

GRUPO: Escola de Capoeira Baobá 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: São José/SC/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 06/08/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=DfKHtbddzxg  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 01:47:18 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 73 

ENTREVISTADOR(A): Contramestre Fly e Mestre Dhunga  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 106ª Live 
Na identidade do capoeira – Camugerê Cultural – Prêmio Berimbau de 
Ouro (Salvador/Bahia) 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
formação feminina na Capoeira; política; ações voluntárias; 
machismo; respeito; Assédio; preconceito; Capoeira para deficientes 
físicos.   

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=DfKHtbddzxg
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NOME: Rosa Cristina da Costa 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Rosa Predadora 

GRUPO: Escola de Capoeira Baobá 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: São José/SC/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 18/08/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CEDM5sXHUCb/?igshid=qj36sburm1

0x 
Parte II – 

https://www.instagram.com/tv/CEDPf52nMM2/?igshid=59r4jhhcsvy4 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:55; Parte II – 
00:21:19 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 69; Parte II - 97 

ENTREVISTADOR(A): Maitê 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Dona Maria, 
como vai você? 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
respeito/proteção; Mulher na bateria; referências femininas; 
machismo; participação das mulheres; cobrança com as mulheres; 
momento marcante na trajetória; referências da atualidade; Capoeira 

ferramenta transformadora; conselho aos mais novos; história da 
viagem a Bahia. 

DATA DE ACESSO: 30/10/2020 

 

NOME: Rosalinda Peres Falconi 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Rosita 

GRUPO: Capoeira Longe do Mar 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Ciudad del Carmo/Campeche/México 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 30/08/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CEh59najXdv/?hl=pt-br  

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CEh9FYGjM76/?hl=pt-br  
Parte III – https://www.instagram.com/tv/CEh_ESqjaAQ/  

Parte IV – https://www.instagram.com/tv/CEiAi42jlJg/   

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:09:40; Parte II – 
00:18:15; Parte III – 16:31; Parte IV – 11:58 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 290; Parte II – 144; Parte 

III – 234; Parte IV – 260 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 
da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Dança; trajetória na 
capoeira; dificuldades depois de ser mãe; relação entre dança e 

capoeira; elementos ancestrais na cultura mexicana; desafios 

https://www.instagram.com/tv/CEDM5sXHUCb/?igshid=qj36sburm10x
https://www.instagram.com/tv/CEDM5sXHUCb/?igshid=qj36sburm10x
https://www.instagram.com/tv/CEh59najXdv/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CEh9FYGjM76/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CEh_ESqjaAQ/
https://www.instagram.com/tv/CEiAi42jlJg/


 

 
122 

 

encontrados; início do trabalho com a capoeira; preconceito por ser 
mulher e por não ser brasileira; luta para trazer mais mulheres para 

a capoeira; pandemia. 

DATA DE ACESSO:  25/10/2020 

 

NOME: Rosane da Silva Caldeira 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Kodak 

GRUPO: Centro Integrado de Capoeira – N’Golo Brasil 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: São Gonçalo/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 21/07/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CC65gojHNp3/  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CC6_g5AnvDd/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:55; Parte II – 
00:50:15 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 106; Parte II – 103 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mestras 
pelo mundo 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início na capoeira; 
dificuldades na capoeira; fundação do próprio grupo; formatura. 

DATA DE ACESSO: 18/10/2020 

 

NOME: Rosane Marinho Caldeira 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Kodak 

GRUPO: Centro Integrado de Capoeira – N’Golo Brasil  

CIDADE/ESTADO/PAÍS: São Gonçalo/RJ/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 20/09/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CFYESbMDwYt/  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CFYK8s7DrTv/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:57:58; Parte II – 
00:57:10 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 350; Parte II – 249 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 

da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida pessoal; início na 
capoeira; graduações; julgamento dos homens; reconhecimento do 
valor feminino; fundação do próprio grupo; aulas de capoeira; saúde 
física e mental na capoeira; problemas de saúde; dificuldades; resgate 

de pessoas; autoestima; privação da feminilidade; sexualidade na 
capoeira; postura na roda; musicalidade; relacionamento com alunos; 
machismo estrutural; capoeira híbrida; vivência com o Mestre; 
respeito à hierarquia; estudos. 

DATA DE ACESSO:  20/10/2020 

 

https://www.instagram.com/tv/CC65gojHNp3/
https://www.instagram.com/tv/CC6_g5AnvDd/
https://www.instagram.com/tv/CFYESbMDwYt/
https://www.instagram.com/tv/CFYK8s7DrTv/?hl=pt-br
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NOME: Rosangela Costa Araújo 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Janja 

GRUPO: Grupo Nzinga de Capoeira Angola 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Salvador/BA/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 23/04/2020 

LINK: 
https://www.facebook.com/452654851499767/videos/27402357362
0547   

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 02:00:04 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 3.300 

ENTREVISTADOR(A): Josiane Clímaco 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Associação 

Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: História da Capoeira; cultura 
e resistência negra no Brasil; diversidade de interesses na Capoeira; 
racismo na Capoeira; Capoeira como movimento social; Capoeira na 
pandemia; saúde; gênero, raça e sexualidade na Capoeira; matrizes 

africanas e indígenas na Capoeira.  

DATA DE ACESSO: 27/10/2020 

 

NOME: Rosangela Costa Araújo 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Janja 

GRUPO: Grupo Nzinga Capoeira Angola 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Salvador/BA/Brasil  

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 07/06/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CBJmG5ajSl0/  

TEMPO DE ENTREVISTA / LIVE: 00:59:19 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 1.508 

ENTREVISTADOR(A): Maria  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Fotos de 
Capoeira 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida pessoal; início na 

capoeira; primeiro contato com a capoeira; referências pretas dentro 
e fora da capoeira; desafios impostos à mulher na capoeira; 
branqueamento da capoeira; lado positivo e negativo na capoeira com 
a pandemia; fazer capoeira no ambiente acadêmico. 

DATA DE ACESSO: 20/10/2020  

 

NOME: Rosangela Araújo; Paula Barreto; Myriam Dondina 

GRADUAÇÃO E APELIDO: 1) Mestra Janja; 2) Mestra Paulinha; 3) 
Contramestra Myriam  

GRUPO: Grupo Nzinga de Capoeira Angola 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: 1) e 2) Salvador/BA/Brasil; 3) 

Atlanta/EUA 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 25/07/2020 

https://www.facebook.com/452654851499767/videos/274023573620547
https://www.facebook.com/452654851499767/videos/274023573620547
https://www.instagram.com/tv/CBJmG5ajSl0/
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LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CUCbNXEqjSY 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 02:12:34 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 1.507 

MEDIADORA: Isadora Harvey 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Instituição 
Nzinga de Capoeira – Dia Internacional da Mulher Negra Latino-
americana e Caribenha  

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Trajetória na Capoeira; 
mulheres negras; antirracismo; feminismo; importância da Capoeira 

nas escolas. 

DATA DE ACESSO: 27/10/2020 

 

NOME: Roseane Maria da Silva 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Nega Tana 

GRUPO: Capoeira Escola de Contos Étnicos Brasil 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Guarulhos/SP/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 09 de agosto de 2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CDr6k33FfVk/  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CDr-LGQlGNR/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:36; Parte II – 
00:30:51. 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 197; Parte II – 219 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 
da Garoa. 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início na capoeira; cultura 
popular; valorização da história; lives como documento; 
musicalidade; competição; inspirações; empoderamento; ensino 

superior para mercado de trabalho; profissionalização na capoeira; 
preconceito; identidade cultural; desafios ao longo da jornada pessoal 
e profissional; poesia. 

DATA DE ACESSO:  20/10/2020 

 

NOME: Sabrina Marinho Abade 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Sabrina 

GRUPO: Beribazu 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Vitória/ES/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 27/05/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CAtXnqRjOXg/  

Parte II – https://www.instagram.com/tv/CAtauFOD3i1/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 01:00:00; Parte II – 
00:26:12 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 99; Parte II – 59 

ENTREVISTADOR(A): Professora Malagueta 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheraça 

https://www.youtube.com/watch?v=CUCbNXEqjSY
https://www.instagram.com/tv/CDr6k33FfVk/
https://www.instagram.com/tv/CDr-LGQlGNR/
https://www.instagram.com/tv/CAtXnqRjOXg/
https://www.instagram.com/tv/CAtauFOD3i1/
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PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Machismo; trajetória; 
encontros femininos; empoderamento da mulher na modernidade; 

aspectos da capoeira; vida pessoal. 

DATA DE ACESSO: 01/06/2020 

 

NOME: Sabrina Marinho Abade 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Sabrina 

GRUPO: Beribazu 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Vitória/ES/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 30/05/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CA0PqXIjKV0/?igshid=du4hoct3a20r  
Parte II – 

https://www.instagram.com/tv/CA0W0UWjiLg/?igshid=1jg8xdeg5d9j
n  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:42; Parte II – 
00:59:38 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 106; Parte II – 87 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Geisa 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Movimento 
Zacimba Gaba. Salvaguarda de Espírito Santo 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida privada; sua história na 
capoeira; preconceito; racismo; feminismo; sexualidade. 

DATA DE ACESSO: 23/06/2020 

 

NOME: Sara Fernandes 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Sinhá 

GRUPO: Raízes de Angola 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Belém/PA/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 13/06/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CBZQxcRDoD2/ 
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CBZXxyFjuAh/  

Parte III – https://www.instagram.com/tv/CBZbtGQDLsg/?hl=pt-br 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:55; Parte II – 
00:59:52 72; Parte III – 00:32:59 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 50; Parte II – 72; Parte 

III – 87 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida pessoal; vida 
capoeirística; musicalidade; dificuldades na capoeira; lesões. 

DATA DE ACESSO: 13/10/2020 

 

NOMES: 1) Siomara Sousa Santos; 2) Valdise Angela de Abreu; 3) 
Carolina Gusmão Magalhães  

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestras 1) Mara; 2) Iúna e 3) Brisa 

https://www.instagram.com/tv/CA0PqXIjKV0/?igshid=du4hoct3a20r
https://www.instagram.com/tv/CA0W0UWjiLg/?igshid=1jg8xdeg5d9jn
https://www.instagram.com/tv/CA0W0UWjiLg/?igshid=1jg8xdeg5d9jn
https://www.instagram.com/tv/CBZQxcRDoD2/
https://www.instagram.com/tv/CBZXxyFjuAh/
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GRUPO: 1) Herança Cultural; 2) Candeias; 3) Associação Cultural 
Gueto 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: 1) Guarulhos/SP; 2) Goiânia/GO; 3) 
Salvador/BA - Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 22/05/2020 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=UksIysQBToo 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 02:04:35 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 81 

ENTREVISTADOR(A): Contramestre Fly e Mestre Dhunga  

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: 51ª Live Na 

identidade do capoeira – Camugerê Cultural – Prêmio Berimbau de 
Ouro (Salvador/Bahia) 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 

capoeira; o que é ser mestre(a); eventos e rodas femininas; planos; 
coletivos femininos. 

DATA DE ACESSO: 26/10/2020 

 

NOME: Siomara Souza dos Santos 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Mara 

GRUPO: Herança Cultural 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Guarulhos/SP/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 09/09/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CE7vOZWHYDR/?igshid=zvuho9z1p7

rx 
Parte II – 
https://www.instagram.com/tv/CE7xH1bHcxX/?igshid=1iu2fistqx329 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:57; Parte II – 
00:15:11 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 99; Parte II – 70 

ENTREVISTADOR(A): Instrutora Foca 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Dona 

Maria, como vai você? 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início e trajetória na 
Capoeira; ser mestra, formatura; seus alunos; onda feminista na 
Capoeira; depoimentos de alunos para a mestra; ações femininas no 
seu grupo; momentos marcantes; dificuldades de um coletivo de 
mulheres; decepções; motivação para seguir na Capoeira; mensagem 

para as capoeiristas. 

DATA DE ACESSO: 30/10/2020 

 

NOME: Tânia Mara  

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Índia Itatiaia 

GRUPO: Capoeira Gerais 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Belo Horizonte/MG/Brasil 

https://www.instagram.com/tv/CE7vOZWHYDR/?igshid=zvuho9z1p7rx
https://www.instagram.com/tv/CE7vOZWHYDR/?igshid=zvuho9z1p7rx
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DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 13/06/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CBYSrufjN1f/?igshid=1o68jxbfnvx26  
Parte II – 
https://www.instagram.com/tv/CBYZ1XkjnRj/?igshid=12311ty46vaw
9 
Parte III – 

https://www.instagram.com/tv/CBYSrufjN1f/?igshid=1o68jxbfnvx26  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:56; Parte II – 
00:59:56; Parte III – 00:59:56 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 97; Parte II – 109; Parte 
III – 101 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Geisa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Percurso capoeirístico; 
preconceito; vida pessoal; revistas de capoeira; inspiração de outras 
mulheres; história por trás da graduação; assédio na capoeira; mulher 

na roda de capoeira; aula de capoeira; filiação no International 
Capoeira Association (ICA); musicalidade; discriminação racial; 
origem do apelido; capoeira contemporânea. 

DATA DE ACESSO: 26/06/2020 

 

NOME: Tânia Mara 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Índia Itatiaia 

GRUPO: Capoeira Gerais 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Belo Horizonte/MG/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 14/06/2020 

LINK: Parte I –

https://www.instagram.com/tv/CBbuCbMD10m/?utm_source=ig_we
b_copy_link  
Parte II – 
https://www.instagram.com/tv/CBbzecJjiEM/?utm_source=ig_web_c
opy_link  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:59; Parte II – 

00:43:59 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 217; Parte II – 405 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 
da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início na capoeira; vida 
privada; trabalho com a capoeira; vida na escola de samba; 
machismo; trajetória na capoeira; capoeira como resgate; história do 
apelido; referências femininas; feminismo; inclusão; machismo; 

identidade na capoeira, racismo. 

DATA DE ACESSO: 01/07/2020 

 

https://www.instagram.com/tv/CBYSrufjN1f/?igshid=1o68jxbfnvx26
https://www.instagram.com/tv/CBYZ1XkjnRj/?igshid=12311ty46vaw9
https://www.instagram.com/tv/CBYZ1XkjnRj/?igshid=12311ty46vaw9
https://www.instagram.com/tv/CBYSrufjN1f/?igshid=1o68jxbfnvx26
https://www.instagram.com/tv/CBbuCbMD10m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBbuCbMD10m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBbzecJjiEM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBbzecJjiEM/?utm_source=ig_web_copy_link
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NOME: Tatiane Santana dos Santos 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Tate 

GRUPO: Associação Cultural de Capoeira Raça Negra 

CIDADE/PAÍS: Fuerteventura/Espanha 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 18/07/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CCyaY59Dbw2/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:56 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 130 

ENTREVISTADOR(A): Mestra Geisa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Musicalidade; vida pessoal; 

dificuldades na capoeira; inspiração; viagens; graduação; eventos 
femininos. 

DATA DE ACESSO: 25/10/2020 

 

NOME: Tisza Coelho 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Tisza 

GRUPO: Centro de Capoeira Angola Ouro Verde 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Serra Grande/BA/Brasil  

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 18/03/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/B94Fhj1JYu5/?hl=pt-br   

Parte II – https://www.instagram.com/tv/B94Mg85p17Y/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:09:20; Parte II – 
00:08:41 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 1.042; Parte II – 710 

ENTREVISTADOR(A): Maria 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início na Capoeira; 
musicalidade; processo criativo para a composição; músicas autorais; 
cantigas. 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Fotos de 
capoeira 

DATA DE ACESSO: 29/10/2020 

 

NOME: Úrsula Canto 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Úrsula  

GRUPO: Grupo Guaiamuns   

CIDADE/PAÍS: Paris/França 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 26/06/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CB_mgFxj0ah/?hl=pt-br  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CB_qGbdDWQs/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:55:41; Parte II – 
00:30:33 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 166; Parte II – 259 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

https://www.instagram.com/tv/CCyaY59Dbw2/
https://www.instagram.com/tv/B94Fhj1JYu5/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/B94Mg85p17Y/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CB_mgFxj0ah/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CB_qGbdDWQs/?hl=pt-br
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LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 
da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Pandemia; política; trabalho 
de capoeira na França; vida pessoal; vida teatral; caminhada na 
capoeira; formatura de Mestra; Mestras da época; adaptação da 
capoeira; capoeira da década de 1980 e 1990; capoeira infantil; 
criação do próprio grupo; problemas de saúde; referência na Europa; 

revista de capoeira; DVDs; mulher na capoeira. 

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

 

NOME: Valdise Angela de Abreu 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Mestra Iúna 

GRUPO: Candeias   

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Goiânia/GO/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 24/05/2020 

LINK: Parte I – https://www.instagram.com/tv/CAlb4j_juk4/  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CAlfY-BDn1r/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:58:55; Parte II – 
00:26:31 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 58; Parte II – 57 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia  

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Vida pessoal; dificuldades no 
cenário feminino; mulheres da época; machismo; vida capoeirística; 
Mestras em Goiânia; dificuldades/facilidades de se tornar Mestra nos 

dias de hoje; referência; ser Mestra; mensagem motivacional; 
musicalidade. 

DATA DE ACESSO: 13/10/2020 

 

NOME: Vivian Abreu   

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Vivian 

GRUPO: Candeias 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Goiânia/GO/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 28/05/2020 

LINK: https://www.instagram.com/tv/CAv-QtGpPU5/  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: 00:59:58 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 83 

ENTREVISTADOR(A): Professora Malagueta 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheraça 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Início na capoeira; família 
capoeirista; da arte marginal ao desporto; capoeira e saúde física, 
mental e espiritual; fases da mestria; campeonatos; conquistas; 
organização de campeonatos. 

DATA DE ACESSO: 01/07/2020 

 

https://www.instagram.com/tv/CAlb4j_juk4/
https://www.instagram.com/tv/CAlfY-BDn1r/
https://www.instagram.com/tv/CAv-QtGpPU5/
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NOME: Viviane Santos 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Princesa  

GRUPO: União Internacional – Capoeira Regional (UNICAR) 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: Salvador/BA/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 05/06/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CCRvz01DHq4/?hl=pt-br 
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CCR2Ht5DZTg/?hl=pt-br  
Parte III – https://www.instagram.com/tv/CCR44Ofjb0O/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:56; Parte II – 

00:45:00; Parte III – 00:22:53 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 189; Parte II – 115; Parte 
III – 269 

ENTREVISTADOR(A): Pollyana Félix e Cacá Zungu 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheres 
da Garoa 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Reconhecimento; política; 

estudo; acessibilidade; projetos; conhecimento popular; mulheres na 
capoeira; capoeira acima de tudo; musicalidade. 

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 

 

NOME: Wiara Santos Silva 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Nagô 

GRUPO: Batuquegê 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: São Paulo/SP/Brasil 

DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 19/05/2020 

LINK: Parte I - não ficou salva;  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CAYvAsnDzRd/ 

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – não ficou salva; Parte II 
– 00:36:50 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – não ficou salva; Parte II – 
121 

ENTREVISTADOR(A): Mestrando Aluado 

LIVE PROMOVIDA PELO MOV./INSTITUIÇÃO/PÁG.: Mulheraça 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Ancestralidade; vida pessoal; 
sonhos; samba reggae feminino; medo de errar com a capoeira; 

percussão no balé folclórico; musicalidade ao toque do tambor; 
família; técnicas para tocar e falar ao mesmo tempo; mensagem 
inspiradora. 

DATA DE ACESSO: 01/06/2020 

 

NOME: Wiara Santos Silva 

GRADUAÇÃO E APELIDO: Contramestra Nagô 

GRUPO: Capoeira Batuquegê 

CIDADE/ESTADO/PAÍS: São Paulo/SP/Brasil 

https://www.instagram.com/tv/CCRvz01DHq4/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CCR2Ht5DZTg/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CCR44Ofjb0O/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CAYvAsnDzRd/
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DATA DA ENTREVISTA/LIVE: 23/05/2020 

LINK: Parte I – 
https://www.instagram.com/tv/CAiw6DGDK91/?hl=pt-br  
Parte II – https://www.instagram.com/tv/CAi34jbDwW0/?hl=pt-br  
Parte III – https://www.instagram.com/tv/CAi4zuVjoET/?hl=pt-br  

TEMPO DE ENTREVISTA/LIVE: Parte I – 00:59:51; Parte II - 

00:59:44; Parte III – 00:05:16 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: Parte I – 103; Parte II – 50; Parte 
III – 144. 

ENTREVISTADOR(A): Contramestra Júlia Vargas 

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS: Feminismo; mulherismo 
africana; movimento negro; racismo; apropriação cultural; evento 
Movidas Pela Capoeira; referência feminina na capoeira; feminicídio; 
mulher machista; diversidade; inclusão; capoeira na pandemia; 
musicalidade; crescimento de mulheres formadas; participação 
masculina em eventos femininos. 

DATA DE ACESSO: 28/10/2020 
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da mulher na capoeira. Revista da ALESDE – Asociación Latinoamericana de 

Estudios Socioculturales del Deporte. Curitiba, v. 4, n. 2, p. 16-31, setembro 
2014. 
REIS, L. G. dos; DEVIDE, F. P.; MURAD, M.; VOTRE, S. Discurso das mestras 
de capoeira regional do Rio de Janeiro sobre sua inserção e permanência no 
ensino da luta. In: DEVIDE, F. P. (Org.) Estudos de gênero na Educação 
Física e no Esporte. Rio de Janeiro: Appris, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/tv/CAiw6DGDK91/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CAi34jbDwW0/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CAi4zuVjoET/?hl=pt-br
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IMPRESSÕES FEMININAS SOBRE A PRESENÇA 
DA MULHER NA CAPOEIRA: UM ESTUDO 

COMPARATIVO 
 

Katiuscia Mello Figuerôa30 

 

Introdução 

A interpretação de que alguns esportes e as lutas são 

práticas reservadas aos homens é algo histórico. Quanto a isso, 

Devide (2005) aponta que práticas como a capoeira, o judô e o 

futebol fazem parte desse entendimento. Reis et al. (2016) 

complementam a ideia, assinalando que tais atividades 

corporais representavam um espaço para o desenvolvimento e 

reforço da virilidade, da combatividade e da agressividade.  

Em nosso país chegamos a ter algumas práticas 

entendidas como masculinas proibidas às mulheres, visando à 

preservação de características tidas como femininas – como a 

feminilidade, a graciosidade e a maternidade (GOELLNER, 

2005). O decreto-lei nº. 3.199/41, que instituiu o Conselho 

Nacional de Desportos (CND), preconizava em seu artigo 54 

que 

Às mulheres não se permitirá a prática de 
desportos incompatíveis com as condições de sua 
natureza, devendo, para este efeito, o Conselho 
Nacional de Desportos baixar as necessárias 
instruções às entidades desportivas do país 
(BRASIL, 1941, on-line). 

 
30 Professora Katy (Grupo Muzenza – Curitiba-PR/Mestre Feijão); graduada em Educação 

Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); Licenciada em Pedagogia, Filosofia, 
Especialista em “Educação Física Escolar” e em “História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena” pelo Centro Universitário Internacional Uninter; Doutora em Ciências da 

Atividade Física e Desportiva (Universidade de León – Espanha); foi bolsista do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado Institucional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) na UFPR. Atualmente é docente dos cursos de Licenciatura e de 

Bacharelado em Educação Física e da pós-graduação do Centro Universitário Internacional 

Uninter. E-mail: ktmello@gmail.com  

mailto:ktmello@gmail.com
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O CND, a partir da Deliberação nº. 7, de 1965, 

determinou que, às mulheres, fosse proibida a prática de lutas 

e de futebol de qualquer tipo, além do polo aquático, 

halterofilismo, beisebol e rúgbi (GOELLNER; KESSLER, 2018). 

Esta deliberação vigorou até o final dos anos 1970, década em 

que as mulheres, influenciadas por movimentos sindicais e 

feministas que se fortaleceram no Brasil à época, começaram a 

ocupar o mercado de trabalho de forma mais sólida e em que 

os ideais de feminilidade começaram a se diferenciar daqueles 

do início do século, a partir do qual a verdadeira mulher era 

caracterizada como feminina, bela e maternal (GOELLNER, 

2003). Mesmo com a revogação do decreto, havia uma 

orientação sobre quais exercícios físicos poderiam ser 

considerados leves e benéficos para a saúde das futuras mães 

e esposas, já que a recomendação da prática era direcionada 

apenas às mulheres jovens e solteiras e, prioritariamente, da 

classe dominante (ADELMAN, 2003). 

Pode-se inferir que as marcas deixadas por este breve 

histórico são visíveis – ainda nos dias de hoje – no que se refere 

ao espaço diferenciado que mulheres e homens ocupam nos 

esportes, seja em campeonatos, parques, praças, ginásios ou 

estádios (GOELLNER; BOTELHO-GOMES; SILVA, 2012). É 

possível estender esta influência ao âmbito das atividades 

realizadas em momentos de lazer e de prática de exercícios 

físicos com objetivos diferentes do esportivo. Nesse sentido, a 

mulher capoeira se vê afetada em todos os âmbitos, pois a 

modalidade em questão pode ser praticada a partir de 
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diferentes dimensões: esportiva, de exercício físico, de lazer 

(com cunho cultural, holístico31 ou esportivo).   

Quando se coloca em discussão a participação de 

mulheres em atividades consideradas masculinas, não 

podemos deixar de abordar o conceito de gênero (diferente de 

sexo), que tem várias definições, mas que pode ser entendido, 

segundo Butler (2003, p. 25), “como norma por meio da qual 

são produzidas e naturalizadas as noções do que se entende 

como feminino ou masculino”, ou como uma construção social 

e cultural das disparidades entre homens e mulheres na 

sociedade (REIS et. al., 2016). 

Nesse sentido, a capoeira, que possui um histórico que 

mostra uma inserção recente de praticantes mulheres e que 

conta com uma tradição em que só há protagonistas homens, 

pode ser interpretada como uma atividade considerada 

masculina. Reforçando esta classificação, temos que a capoeira 

apresenta relações com “elementos constitutivos de 

masculinidade, a exemplo do biótipo e das ações de violência 

física” (OLIVEIRA; LEAL, 2009, p. 117). Além disso, a 

generificação dos sujeitos que praticam capoeira pode ser 

observada, inclusive, a partir da análise das cantigas entoadas 

nas rodas de capoeira (BARBOSA, 2005b; QUADROS; 

NORONHA, 2017). 

No tocante às referências sobre a mulher na capoeira, 

há alguns poucos registros de finais do século XIX e início do 

século XX de personagens descritas como desordeiras, 

 
31 Que visa à busca do bem-estar do ser humano integral, a partir da harmonia entre os 

aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. 
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valentonas ou “da pá virada” que aparecem na história da 

capoeiragem em meio a brigas, navalhadas e facadas, sofrendo 

com a repressão policial, em registros de jornais locais 

(principalmente de Salvador, Rio de Janeiro e Belém do Pará). 

Entre elas, estavam Maria 12 Homens, Calça Rala, Satanás, 

Nega Didi, Maria Pára o Bonde, Júlia Fogareira, Maria Homem, 

Maria Pé no Mato, Salomé, Adelaide Presepeira, Angélica 

Endiabrada, Rosa Palmeirão, Cattú etc. (BARBOSA 2005a; 

OLIVEIRA; LEAL, 2009; SOUZA, 2010), pouco conhecidas e que 

por vezes aparecem nas cantigas de capoeira. Segundo Miranda 

Filho e Muricy (2016, p. 45), estas mulheres, consideradas por 

muitos como vagabundas, “foram mulheres pobres, 

despossuídas, que em sua vida privada eram mães, esposas, 

donas de casa, trabalhadoras e tiveram um papel fundamental 

na conquista do espaço público”. 

Murad (2009) cita que na década de 1950 ocorreu o 

primeiro curso referente à capoeira no ambiente acadêmico 

brasileiro – na Universidade Estadual do Rio de Janeiro – com a 

participação de 500 alunos, dos quais, aproximadamente 100 

eram mulheres. De 1980, Barbieri et al. (1995) trazem em seus 

registros uma participação feminina ativa nos Jogos Escolares 

Brasileiros. 

Barbosa (2005a; 2005b); Fernandes; Silva (2009), 

Figuerôa; Moraes e Silva (2014) destacam que a produção 

sobre a mulher na capoeira ainda é incipiente. França (2018) 

corrobora com os autores em uma pesquisa que levantou as 

produções sobre a temática em duas universidades brasileiras 

entre os anos de 1998 e 2017: entre 48 publicações científicas, 
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somente 2 versavam sobre a mulher na capoeira. Com base 

neste resultado, foi realizado um levantamento de referências 

que citavam tais produções, encontrando-se 216 títulos 

bibliográficos e 409 textos sobre capoeira, dos quais, apenas 

14 artigos abordavam a referida temática, comprovando a 

invisibilidade do tema “mulher e/na capoeira” nas produções 

científicas. Portanto, estudos sobre este tema se justificam pela 

escassez de publicações sobre o assunto e pela pouca 

visibilidade sobre a participação das mulheres quando 

comparada à dos homens na capoeira. Além disso, é notável a 

realização, nos últimos anos, de diversos debates em eventos 

e nas redes sociais com relação a essa questão sem que haja 

registros e análises sobre o que de fato acontece nesse âmbito 

– o que poderia respaldar tais debates.  

Dessa forma, o artigo teve como escopo dar continuação 

a um trabalho publicado em 201432, dando sequência ao 

levantamento de subsídios para pautar, discutir e interpretar a 

realidade da participação feminina no mundo da capoeira, 

permitindo, assim, identificar o lugar que a mulher ocupa nesta 

modalidade a partir da análise dos discursos das protagonistas 

desse contexto, ou seja, das próprias capoeiristas. 

 

Metodologia  

Realizou-se um estudo longitudinal comparativo 

referente às impressões femininas sobre a presença da mulher 

na capoeira a partir de dados publicados em 2014 (com coleta 

 
32 FIGUERÔA, K. M.; MORAES E SILVA, M. Impressões femininas sobre a presença da 

mulher na capoeira. Revista da ALESDE – Asociación Latinoamericana de Estudios 

Socioculturales del Deporte. Curitiba, v. 4, n. 2, p. 16-31, setembro 2014. 
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realizada em 2012) e dados coletados em 2020. O estudo teve 

cunho quanti-qualitativo, foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica, a partir de livros, artigos, dissertações e teses, 

assim como páginas web que abordavam temas afins à 

pesquisa aqui apresentada; e a análise de dados e informações 

resultantes de um questionário semiaberto dirigido a mulheres 

praticantes de capoeira.  

O questionário foi o mesmo utilizado na pesquisa 

anterior, validado, à época, por doutores experts nas áreas das 

Lutas, Educação Física, História e Sociologia do Esporte, e 

contou com a colaboração de 273 respondentes – mulheres 

capoeiristas de diversos países. As questões foram elaboradas 

com a intenção de verificar o que estas mulheres pensam sobre 

si e sobre a atividade que praticam. A aplicação foi realizada a 

partir de uma ferramenta disponibilizada por uma plataforma 

digital gratuita, enviada em formato de link a diversos grupos 

de mulheres (WhatsApp, Facebook e Instagram). As categorias, 

dentre as 5 que compõem o questionário, também foram as 

mesmas utilizadas para o estudo publicado em 2014: 

“Identificação e introdução na modalidade” e “Valorização e 

desempenho da mulher na capoeira”. 

Várias capoeiristas que participaram da primeira 

pesquisa também participaram desta segunda fase, pois fazem 

parte do círculo de amizades e dos contatos da pesquisadora. 

O número de participantes foi ampliado – de 50 para 273 –, 

possivelmente por conta de um maior interesse das mulheres 

capoeiristas pelo tema, por mais facilidades proporcionadas 

pela tecnologia, que está em constante avanço, e também por 
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causa da pandemia do coronavírus deflagrada em 2020, 

responsável por um maior uso da internet em todo o mundo e 

por fazer com que as pessoas estivessem conectadas às redes 

sociais por mais tempo devido à necessidade de se manter o 

distanciamento físico, o que pode ter facilitado as participações 

na pesquisa. 

 

Se meu gunga falasse: o que diziam e dizem as 

capoeiristas 

As 273 participantes da pesquisa se dividiram nas 

seguintes faixas etárias: 32,6% (89) entre 36-42 anos; 24,2% 

(66) entre 30-35 anos; 13,9% (38) entre 43-50 anos; 8,4% 

(23) com mais de 50 anos; 7,3% (20) entre 26-29 anos; 7% 

(19) entre 22-25 anos; 5,1% (14) entre 18-21 anos; e 1,5% 

(4) com menos de 18 anos.  

Conforme podemos visualizar no gráfico abaixo (Gráfico 

1), em comparação com os dados da primeira pesquisa, vemos 

que o maior grupo etário – 36% com 26-29 anos – deslocou-se 

para a faixa etária compreendida entre os 36-42 anos (32,6%) 

em 2020. O segundo maior grupo permaneceu o mesmo (de 

30-35 anos) e em proporções muito similares 24% (primeira 

pesquisa) e 24,2% (segunda pesquisa). Na sequência, houve 

uma mudança significativa de um maior grupo de participantes 

com idades compreendidas entre 18-25 anos (primeira 

pesquisa) para o grupo com mulheres com mais de 43 e mais 

de 50 anos (segunda pesquisa). Aliás, na primeira aplicação do 

questionário não houve participantes com mais de 35 anos. Na 

última aplicação do questionário também houve a participação 
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de algumas meninas com menos de 18 anos, o que não ocorreu 

na pesquisa anterior. Pode-se verificar que, em 2020, houve 

um amadurecimento no perfil das mulheres pesquisadas no que 

se refere à idade cronológica. 

 
Gráfico 1 - Distribuição das participantes da pesquisa por faixa etária, nos 

anos de 2014 e 2020. 

 

Na primeira pesquisa, houve participantes de seis 

países, em sua maior parte, de Portugal (16 participantes); 

seguida por Brasil (11); Espanha (10); México (8); Colômbia 

(3); e Equador (42). Em 2020, tivemos participantes de catorze 

países. O Brasil teve o maior número de participantes (191); 

seguido de Portugal (24); Chile (15); Espanha (12); e, depois, 

com números muito próximos, França (8); Inglaterra (5); 

Alemanha e Colômbia (com 4 participantes cada país); Israel e 

Equador (com 3 participantes cada país); Estados Unidos, 

Itália, Peru e Polônia (com 1 participante cada país).  

Quanto ao indicativo do tempo de prática, na pesquisa 

anterior, 38% (19) das pesquisadas tinham de 3-6 anos de 

prática; 22% (11) de 11-14 anos; 16% (8) de 7-10 anos; 16% 
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(8) de 1-2 anos; e 8% (4) menos de 1 ano. Conforme se verifica 

no Gráfico 2, em 2020, o maior número de mulheres 

pesquisadas – 21% (58 pessoas) – tinha de 20-25 anos de 

prática; seguido de 17,6% (48) com 7-10 anos; 12,1% (33) 

com 15-19 anos; 11,8% (32) com 11-14 anos; 10,3% (28) com 

3-6 anos; 9,6% (26) com 26-30 anos; 7,7% (21) com mais de 

30 anos; 5,1% (14) com 1-2 anos; e 4,8% (13) com menos de 

1 ano de prática. Pode-se verificar que, enquanto estes dois 

últimos grupos coincidiram com os dois últimos da pesquisa 

anterior, o grupo com mais representantes em 2020 sequer 

apareceu na primeira pesquisa, assim como os demais grupos 

com respondentes com mais de 15 anos de prática. Percebemos 

aqui que, comparativamente, também houve um 

amadurecimento do grupo pesquisado quanto à experiência na 

arte-luta, ou seja, as respondentes de 2020 apresentaram 

maior vivência no âmbito da capoeira do que as respondentes 

da pesquisa anterior.  

 
Gráfico 2 - Distribuição das participantes da pesquisa em relação ao tempo de 

prática da capoeira. 
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Sobre os motivos que levaram as respondentes à prática 

da capoeira, foram elencados no Quadro 1 apenas os dez 

primeiros mais citados. Podemos perceber que estes se 

repetem nas duas pesquisas, tendo apenas algumas alterações 

na ordem e um motivo diferente – “estimula a criatividade”, na 

primeira, e “por sua dinâmica”, na segunda. 

Nas duas oportunidades de pesquisa foram citados 

vários outros, como: por ser um desafio; para aliviar o estresse; 

por curiosidade; pelo ambiente; porque é menos agressiva do 

que outras lutas etc. Na primeira pesquisa não foram citados 

motivos mais comuns às lutas, como por exemplo, a 

autodefesa, e nem a competição. Na pesquisa atual, o interesse 

pelas lutas, pela autodefesa e pelas competições apareceram, 

mas em números inferiores aos dos dez mais citados: o décimo 

motivo mais mencionado – “porque envolve dança”, teve 43 

citações, enquanto “porque gosto de lutas” teve 32, “para 

autodefesa” teve 28 e “porque gosto de competição” foi citado 

5 vezes. Concordando com o que apontam Figuerôa; Moraes e 

Silva (2014, p. 23), os dez principais motivos que levaram as 

respondentes a praticarem a capoeira em ambas as pesquisas 

estão relacionados à ideia de que essa modalidade é, “numa 

visão geral da sociedade, uma atividade mais aceitável para as 

mulheres”.  

Vale complementar este tópico com dados de uma 

pesquisa com mestras do Rio de Janeiro (REIS et. al., 2016) em 

que se registrou que a maior parte delas sofreu com proibições 

e resistência das famílias por preconceito racial e por ser 
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considerada uma atividade de identidade masculina (coisa de 

homem, masculinizava a mulher e influenciaria na “escolha” da 

identidade sexual). Nesse sentido, são trazidos os comentários 

de Soares (1994), Lopes (2008) e Cordeiro (2010), que 

apontam para o fato de a capoeira sofrer com discriminação e 

preconceito por ter sido considerada uma prática ilegal 

(prevista no Código penal de 1890), e por ser associada às 

culturas africana e afro-brasileira, sendo vista como “coisa” de 

homens, negros e vagabundos. 

 

Quadro 1 – Dez principais motivos que levaram as 

respondentes à prática da capoeira 

Primeira pesquisa Pesquisa atual 

1. Por sua beleza e 

plasticidade 

1. Pela cultura brasileira 

2. Porque é uma atividade 

muito completa 

2. Porque é uma atividade 

muito completa 

3. Pela cultura brasileira 3. Para me exercitar 

4. Porque envolve música 4. Porque envolve música 

5. Por influência de 
amigos/namorado(a) 

5. Por sua beleza e plasticidade 

6. Pela singularidade da 
modalidade 

6. Por sua história 

7. Por sua história 7. Por influência de 
amigos/namorado(a) 

8. Porque estimula a 
criatividade 

8. Pela singularidade da 
modalidade 

9. Para me exercitar 9. Por sua dinâmica 

10. Porque envolve dança 10. Porque envolve dança 
 

No que se refere à definição que atribuíam à capoeira 

antes de iniciarem sua prática, no Quadro 2 é apresentada a 

classificação das oito opções mais frequentes entre as respostas 

obtidas por meio do questionário. Entre respostas, apareceram 
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também: atividade física com acrobacias; brincadeira; “não me 

lembro”; e algo diferente.  

 

Quadro 2 – Percepção das respondentes sobre o que pensavam 

ser a capoeira antes de começarem a praticá-la 

Primeira pesquisa Pesquisa atual 

1. Uma dança 1. Mistura de dança, luta e 

cultura 

2. Uma arte marcial 2. Luta brasileira 

3. Mistura de dança, luta e 
cultura 

3. Arte marcial 

4. Ginástica 4. Esporte 

5. Exercício físico 5. Não a conhecia 

6. Não a conhecia 6. Exercício físico 

7. Luta brasileira 7. Dança 

8. Esporte 8. Defesa pessoal 
 

Depois de terem iniciado a prática e adquirido maior 

conhecimento sobre a modalidade, 78% (39) das respondentes 

da pesquisa anterior mudaram sua opinião inicial sobre a 

capoeira e 22% (11) permaneceram com a mesma opinião. Na 

pesquisa de 2020, os números foram 61,5% (168) para a 

mudança de opinião e 38,5% (105) para a manutenção do 

posicionamento (Gráfico 3).   

Em ambas as pesquisas, verificou-se nas falas das 

capoeiristas que a maior parte delas se surpreendeu de forma 

positiva com a modalidade depois de iniciar os treinamentos e, 

por isso, tiveram sua opinião modificada totalmente. Em suas 

falas, disseram que descobriram ou puderam entender que a 

capoeira é mais complexa do que pensavam, pois envolve 

muitos outros aspectos além do simples exercício físico, como 

valores, cultura, história, filosofia, resistência e luta contra as 
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injustiças, preconceitos, por respeito e por direito de igualdade; 

conexão com o passado e com a ancestralidade; arte; lazer; 

forma de expressão; estilo de vida; uma segunda família; 

profissão; terapia; ferramenta de transformação social; 

espiritualidade; e exercício político. 

 
Gráfico 3 - Percepção das respondentes sobre o que pensavam antes de 

praticar a capoeira e se esta percepção mudou depois de algum tempo de 
treinamento 

 

Sobre conhecer ou não uma Mestra ou Contramestra de 

capoeira (Gráfico 4), na primeira pesquisa, 72% (36) disseram 

nunca ter ouvido falar de uma; 28% (14) já tinham ouvido 

falar; e nenhuma as conhecia pessoalmente. Já na pesquisa 

mais atual, 91,5% (249) disseram conhecer pessoalmente; 

7,4% (21) já ouviram falar sobre; e apenas 1,1% (3) nunca 

tinham ouvido falar.    

 
Gráfico 4 – Respostas sobre se conhecem ou não Mestras ou Contramestras 

de capoeira  
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Quando interrogadas sobre a existência de Mestras ou 

Contramestras em seus grupos de capoeira (Gráfico 5), na 

primeira pesquisa, 74% (37) responderam que não, enquanto 

26% (13), que não sabiam. Na pesquisa de 2020, os resultados 

se inverteram completamente. 76% (207) das capoeiristas 

disseram que há Mestras ou Contramestras em seus grupos e 

24% (66) responderam que não, enquanto nenhuma disse não 

saber.  

 
Gráfico 5 – Respostas sobre existência ou não de Mestras ou Contramestras 

em seus grupos de capoeira 

 

Quanto a conhecer histórias ou lendas de capoeiristas 

renomadas (Gráfico 6), na pesquisa inicial, 58% (29) disseram 

não ter tal conhecimento e 42% (21) responderam 

positivamente, dizendo terem obtido as informações por meio 

da internet e/ou em comentários durante suas aulas. Muitas 

delas comentam que esse assunto deveria ser mais abordado 

em aula pelos professores.  

Na última pesquisa, os resultados se invertem 

novamente: enquanto 73,5% (200) disseram que conheciam, 

26,5% (73) disseram não conhecer. Foram citados vários 

nomes históricos, como os de Dandara, Maria Doze Homens, 
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Dona Maria do Camboatá, Maria Felipa, Nega Didi, Calça Rala, 

Satanás, Maria Pára o Bonde, Júlia Fogareira, Chicão, Angélica 

Endiabrada, Maria Homem, Salomé, Rosa Palmeirão etc. No 

entanto, os nomes mais citados foram os de mestras 

contemporâneas, como Cigana, Janja, Sueli Cota, entre outros, 

o que demonstra um maior conhecimento da história recente. 

O que mais se verificou entre as respostas sobre as formas 

pelas quais obtiveram as informações foi: por meio de pesquisa 

individual e leitura; livros e artigos; documentários; internet; 

redes sociais; a partir de material facilitado por 

grupos/coletivos de mulheres capoeiristas; eventos femininos; 

em oficinas, palestras e cursos; por meio da oralidade – seu 

mestre/mestra ou professor(a) e relatos de mestres antigos; e 

a partir de músicas. Algumas capoeiristas estrangeiras 

disseram sentir dificuldade em acessar tais informações, já que 

o pouco material que há só é disponibilizado em português. 

Estes dados são corroborados pela pesquisa com as 

mestras e contramestras do Rio de Janeiro, em que apenas uma 

das dez entrevistadas demonstrou conhecer o histórico do 

século XIX, constatando-se que tal falta de informação e 

desconhecimento ocasionados pela invisibilidade da mulher na 

capoeira “servem para demonstrar uma necessidade de 

maiores investigações acerca da História das Mulheres na 

capoeira, bem como de se fazer uma maior divulgação dessas 

pesquisas sobre capoeiristas em um universo de reserva 

masculina” (REIS et al., 2016, p. 86). 
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Gráfico 6 - Respostas sobre conhecer ou não histórias e/ou lendas de 

renomadas mulheres capoeiristas  

 

Os dados apresentados nos Gráficos 4, 5 e 6 mostram 

que, nestes oito anos de diferença entre as aplicações dos 

questionários, muitas mulheres alcançaram graus avançados 

na modalidade e foram superando fronteiras de gênero. Além 

disso, podemos considerar, ainda, maior divulgação das 

informações sobre a existência de Mestras e Contramestras 

devido a sua presença mais consistente em eventos ou mesmo 

a partir da influência da internet. Vale destacar que os últimos 

dados (2020) sofrem influência da participação de mulheres 

com um maior tempo de vivência na capoeira, o que pode levá-

las a conhecerem mais pessoas e acumularem mais 

conhecimento. Também houve uma maior participação de 

praticantes do Brasil, país em que a modalidade foi criada e 

que, portanto, pode ter um número maior de mulheres 

capoeiristas mais graduadas e uma maior circulação destas em 

eventos, como rodas, cursos, palestras batizados e formaturas. 

No que se refere às informações disponíveis sobre a 

mulher na capoeira (Gráfico 7), na primeira pesquisa 78% (39) 

responderam que não havia suficiente; 12% (6) disseram que 
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sim; e 10% (5) não sabiam. Na pesquisa mais recente, o 

percentual de respostas negativas aumentou: 83,2% (227) 

disseram que não há informação suficiente sobre a mulher na 

Capoeira; 6,6% (18) disseram que há; e 10,3% (28) disseram 

não saber.  

 
Gráfico 7 – Percepção das respondentes sobre haver suficientes informações 

sobre a mulher na capoeira 

 

Com base nesta última questão, é possível constatar 

que, para grande parte das pesquisadas, há pouca informação 

sobre a mulher na capoeira. Considerando o espaço de tempo 

que há entre a aplicação dos questionários, podemos deduzir 

que a situação se agrava, pois, mesmo com a evolução das 

tecnologias da informação, que nos trouxe inúmeras 

ferramentas e possibilidades de busca e pesquisa nos últimos 

oito anos, o número de pessoas que respondeu a esta questão 

de forma negativa teve um incremento. 

Sobre a existência de boas tocadoras, cantadoras e 

compositoras na capoeira, em cada uma das duas pesquisas, 

cerca de 80% responderam que havia poucas. O restante se 

dividiu entre “haver muitas” e “não saber”. No Quadro 3 são 

apresentados os oito motivos mais apontados na opinião deste 
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percentual de respondentes que creem que ainda não há muitas 

mulheres bem qualificadas no que se refere à vertente musical 

da capoeira. 

 

Quadro 3 – Percepção das respondentes sobre o motivo para 

haver poucas e boas tocadoras, cantadoras e compositoras na 

capoeira 

Primeira pesquisa Pesquisa atual 

1. Falta de oportunidade 1. Porque os homens 
monopolizam os instrumentos 

2. Vergonha 2. Porque as mulheres têm 
pouco espaço para isso 

3. Pouca dedicação 3. Por falta de oportunidade 

4. Porque há menos mulheres 
do que homens na Capoeira 

4. Porque não são valorizadas 

5. Porque as mulheres têm 
pouco espaço para isso 

5. Por insegurança 

6. Por insegurança 6. Por falta de incentivo por 
parte de seus professores 

7. Por falta de incentivo por 
parte de seus professores 

7. Por discriminação 

8. Por acomodação 8. Porque há menos mulheres 
do que homens na Capoeira 

  

Além dos motivos apresentados (Quadro 3), na primeira 

pesquisa apareceram as seguintes respostas: por pouca 

dedicação; por falta de motivação; porque não são valorizadas; 

por discriminação; porque os homens monopolizam os 

instrumentos; porque o timbre/tom da voz não encaixa com o 

ritmo; e porque a mulher ainda está evoluindo na capoeira. Na 

pesquisa mais recente, também foram citados: porque há 

menos mulheres na capoeira; por vergonha; por ter autoestima 

baixa; e por acomodação. 
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Os comentários de várias respondentes da pesquisa 

atual corroboraram o que foi colocado pelas respondentes da 

pesquisa anterior, o que, segundo Figuerôa; Moraes e Silva 

(2014), pode mostrar que a pouca dedicação, interesse e a 

acomodação estão relacionados à falta de oportunidade e 

espaço para as mulheres no componente musicalidade no 

âmbito da capoeira. Assim, não faria sentido para elas se 

dedicarem a aprender ou melhorar tais aspectos se, logo, os 

homens “monopolizariam” a bateria, não dando-lhes espaço 

para cantar ou tocar.  

Verificou-se também a persistência de respostas que 

envolvem vergonha, insegurança e baixa autoestima que, além 

de características de personalidade mais introvertida de cada 

uma, podem estar relacionadas à discriminação, falta de 

incentivo, valorização e até com os citados comentários 

maldosos feitos por alguns homens e mulheres sobre a forma 

de tocar ou cantar de mulheres que se propõem a isso.   

No Quadro 4 são elencados os dez motivos mais citados 

para a evasão da mulher na Capoeira nos dois momentos de 

pesquisa. Além das descritas no quadro, na primeira pesquisa 

ainda foram pontuadas: porque é cansativo; porque os 

movimentos são muito complexos; porque há muitas 

exigências (eventos, viagens etc.); incompatibilidade de vida. 

Na pesquisa atual, também foram citados: por fofocas e 

intrigas; por se sentirem inferiores; porque é violenta; por falta 

de interesse; porque pensam que perderão sua feminilidade; 

porque é um ambiente machista. 
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Os dados concordam com algumas respostas obtidas no 

estudo de Dantas (2017, p. 9), que classificou:  

1. As duplas jornadas de trabalho. [...]; 2. A 
disseminação simbólica da ideia de um corpo forte 
e musculoso. A estrutura física das mulheres 
geralmente é associada a "fragilidade", atingindo a 
autoestima; 3. A ausência de apoio para cuidar dos 
filhos. [...]; 4. Assédio sexual. [...]; 5. Assédio 
Moral. Frequentemente, mulheres são expostas 
por professores que não reconhecem o 
aprendizado das alunas e as constrangem 
publicamente, com comentários que as diminuem; 
6. Na cisão dos relacionamentos entre alunas e 
professores, mestres ou mesmo alunos mais 
antigos, a mulher questiona sua relação de 
pertencimento com o grupo de maneira 
comparativa com a do seu ex-parceiro, mais antigo 
e hierarquicamente superior. Ela acaba saindo do 
grupo em busca de outros espaços para curar as 
mágoas; 7. Violência física nas rodas de capoeira. 
Mulheres são agredidas em rodas de capoeiras com 
a "desculpa" do acidente do jogo; 8. Falta de 
perspectiva em relação a própria formação, como 
vislumbrar a possibilidade de ocupar determinados 
espaços de aprendizado, exercendo a mesma 

função dos homens, em posições hierarquicamente 
superiores - como tocar o gunga (principal 
berimbau da roda), o atabaque, puxar um canto 
etc. 

 

Em seus estudos, Devide (2001) e Reis et al. (2016) 

também detectaram nas falas de suas entrevistadas a 

dificuldade em exercer o papel de capoeirista/esportista, mãe e 

esposa, dificultando a permanência em suas atividades. No caso 

da capoeira, a situação se agrava, pois sua prática vai além dos 

treinamentos, abrangendo ainda viagens e participação em 

eventos (REIS et al., 2016). 

As duas primeiras opções (Quadro 4), mais citadas em 

ambas as pesquisas realizadas, a primeira e a terceira opções 

apontadas nos estudos de Dantas (2017), assim como os 

achados de Devide (2010) e Reis et al. (2016) podem ser 
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fundamentados no que dizem estudos sobre as ocupações e 

tempo livre para a mulher. Em um relatório com as primeiras 

estimativas globais referentes ao tempo dedicado a tarefas 

domésticas não remuneradas elaborado pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), por exemplo, conclui-se que 

há uma carga desproporcional de realização deste tipo de 

trabalho entre homens e mulheres, o que já se inicia bem cedo: 

na faixa etária de 5-9 anos, as meninas passam 30% mais 

tempo em atividades domésticas do que meninos e este 

número é incrementado quando a idade vai aumentando – 

entre 10-14 anos, as meninas passam 50% mais tempo 

realizando este tipo de atividade (UNICEF, 2016).  

Em adição, dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) sobre horas dedicadas por pessoas de 

14 anos ou mais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas 

demonstram que, entre 2016 e 2017, as mulheres dedicaram 

quase o dobro de horas (20,9 horas) do que os homens (10,8 

horas) nestas atividades por semana (IBGE, 2019).  

Assim, tais estudos sugerem que aos homens sobram 

mais horas diárias que podem ser dedicadas ao lazer, ainda que 

os mesmos estudos demonstrem que há uma tendência de 

redução de tais diferenças ao longo do tempo. As situações 

apresentadas podem afetar a permanência de meninas, 

adolescentes e mulheres no espaço escolar/universitário, no 

trabalho e em espaços de lazer, como podem ser aqueles em 

que se realiza a prática da capoeira, o que se fundamenta no 

padrão de família patriarcal, na qual os homens ocupam uma 
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posição privilegiada enquanto as mulheres são subordinadas e 

dominadas (SCOTT, 1995). 

Quanto à frustração por não alcançarem os objetivos, 

não conseguirem evoluir ou se sentirem inferiores, são motivos 

que podem estar relacionados à falta de motivação dos 

professores, como sugeriram Figuerôa; Moraes e Silva (2014). 

Estes autores apontaram para o fato de que muitas mulheres 

têm dificuldades no componente acrobático da capoeira e 

acabam se desanimando e que, quanto a isso, o papel de seus 

professores deveria ser o de incentivar e motivar todos os seus 

alunos, destacar que cada um se desenvolve em um ritmo 

diferente e em aspectos diferentes e, principalmente, valorizar 

e apresentar aos seus alunos todas as vertentes e 

possibilidades da capoeira, deixando claro que a parte 

acrobática não é a única e tampouco a mais importante.  

Quadro 4 – Percepção das respondentes sobre os motivos para 

a evasão das mulheres na capoeira 

Primeira pesquisa Pesquisa atual 

1. Para cuidar da casa e filhos 1. Por terem outras 
responsabilidades/prioridades 

2. Por falta de tempo 2. Para cuidar da casa e filhos 

3. Por frustração por não 

alcançar os objetivos / não 
conseguir evoluir 

3. Por se sentirem pouco 

valorizadas 

4. Por falta de motivação 4. Por falta de motivação 

5. Por terem outras 
responsabilidades/prioridades 

5. Por assédio por parte de 
professores e colegas 
capoeiristas 

6. Por se sentirem inferiores 6. Porque os namorados(as) ou 
esposos(as) pedem 

7. Por pensar que perderão sua 
feminilidade 

7. Por se envolverem 
sentimentalmente com 
capoeiristas (e depois 

terminarem a relação) 
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8. Por assédio por parte de 
professores e colegas 

capoeiristas 

8. Por frustração por não 
alcançar os objetivos / não 

conseguir evoluir 

9. Porque é violenta 9. Por falta de tempo 

10. Por fofocas e intrigas 10. Porque são discriminadas 
 

Sobre a realização de rodas ou eventos exclusivamente 

femininos, mostra que as opiniões se polarizaram bastante nas 

duas oportunidades de aplicação do questionário. Na primeira 

pesquisa, 50% (25) responderam que não deveria haver; 38% 

(19) disseram que sim; e 12% (6) disseram que sim e não ao 

mesmo tempo. Na pesquisa mais recente, 48,90% (133) 

disseram concordar com esse tipo de evento; 45,20% (123) 

opinaram contrariamente; e 5,9% (17) opinaram que sim e não 

ao mesmo tempo.  

Em ambas as pesquisas, as respondentes que não 

compactuam com a realização de rodas e eventos exclusivos 

femininos disseram que este formato pode excluir ainda mais a 

mulher. A maior parte delas, diz que é a favor de que haja maior 

protagonismo das mulheres em eventos mistos, mas 

reconhecem que os eventos não acontecem de uma forma 

igualitária e equiparada.  

Para as que concordam com este tipo de evento, tais 

espaços são mais acolhedores e servem para que as mulheres 

se conheçam melhor, sintam-se inspiradas, à vontade, 

desinibidas, possam mostrar seus trabalhos, aprendam a 

ocupar os espaços, motivem e sejam motivadas por outras 

mulheres, para que cresçam e ganhem mais confiança. Para 

elas, as mulheres se soltam mais em eventos assim, pois não 

se sentem inferiores e tampouco sentem que estão sendo 
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julgadas e criticadas a todo momento. Assim, esse tipo de 

atividade fortalece e une as mulheres, que se empoderam para 

lutar por seu espaço em rodas mistas. Comentaram ainda que 

praticamente todos os eventos que há são protagonizados por 

homens e é bom ter eventos femininos de vez em quando.  

Tivemos também aquelas que responderam que 

concordam e não concordam ao mesmo tempo, explicando que 

tais eventos são necessários para que as mulheres tenham mais 

liberdade e oportunidade para participar em todos os âmbitos, 

mas ponderaram que isso não deveria ser assim – a realidade 

mostra que em eventos mistos, se dá pouco destaque e espaço 

às mulheres. 

Muitas julgam que estes eventos ainda devem ser 

realizados com o protagonismo das mulheres, mas com a 

participação de homens também, o que é mais interessante, já 

que eles ouvirão e poderão compreender o que as mulheres 

querem expressar – sobre os desafios pelos quais passam e as 

situações de preconceito e machismo. Para elas, este formato 

ainda é necessário para discutir alguns assuntos e empoderar 

mulheres.  

No que se refere à valorização da mulher na capoeira, 

as respostas apresentadas no Gráfico 8 mostram que, na 

primeira pesquisa, 54% (27) pensavam não ser valorizadas, 

20% (10) disseram que estavam começando a ser valorizadas, 

14% (7) responderam que eram valorizadas, 6% (3) que eram 

consideradas apenas para aulas de maculelê e samba de roda 

e, outros 6% (3), não sabiam. Na segunda pesquisa, o 

percentual de capoeiristas que pensam que a mulher não é 
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valorizada no âmbito da capoeira ficou bem próximo da 

pesquisa anterior – 56,9% (154) – configurando-se em mais da 

metade das respondentes. Este percentual foi mais que 

duplicado quando a opinião foi de que são valorizadas – 31,8% 

(87), enquanto 11,2% (32) não souberam responder. 

Uma das respondentes comentou que, à época da 

primeira pesquisa, nunca havia acontecido uma aula ou curso 

ministrado por uma mulher em seu país (México) e outras 

sugeriram que, para que houvesse maior valorização, 

necessitava-se de mais pesquisas sobre a mulher na capoeira, 

mais apoio de seus grupos no sentido de promover mais aulas 

e cursos em que elas sejam protagonistas e de considerar suas 

opiniões e ideias quanto à administração e decisão em situações 

diversas dentro de cada grupo.  

Na pesquisa mais recente, houve dois depoimentos que 

chamaram a atenção. Um de uma aluna mais nova, que disse 

que em três anos de prática e com viagens frequentes, nunca 

viu uma mulher à frente de um evento, curso ou palestra. O 

outro, de uma mestra com 36 anos de prática que disse que 

poucas vezes foi convidada para eventos sem seu esposo – 

também mestre. Outros comentários relevantes foram sobre a 

diferença de tratamento de mestres e mestras, assim como nos 

valores dos cachês para homens e mulheres (isso quando elas 

recebem), sobre a falta de interesse dos homens em participar 

de palestras, aulas ou cursos ministrados por mulheres, sobre 

a presença preponderante de homens ministrando cursos e 

mulheres na organização e logística dos eventos, o que não tem 

reconhecimento no âmbito da capoeira, sobre a maior cobrança 
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e diferença no que se refere à graduação de mulheres (que 

demoram mais do que homens para serem graduadas), sobre 

poucas mulheres terem espaço de fato (geralmente são 

mestras ou contramestras) etc. 

Além disso, algumas declarações de mulheres da Europa 

destacaram que percebem uma maior invisibilidade das 

capoeiristas brasileiras do que das europeias e de que não 

sabiam se isso ocorria por conta de uma maior pressão 

masculina ou porque as mulheres não se esforçam mais para 

serem ouvidas. Em adição, comentaram que a mulher europeia 

é mais respeitada e valorizada como ser humano e como 

profissional da capoeira. No entanto, também houve um 

comentário de que, apesar de as mulheres formarem a base da 

capoeira na Europa, elas não são convidadas para os eventos. 

Por outro lado, houve uma minoria que disse “sempre 

ter tido acesso a oportunidades de viagem e de ministrar 

cursos”, que mulher “pode fazer qualquer coisa, basta querer”, 

que não há mais palestrantes e oficineiras porque não há tantas 

graduadas, e que “se a mulher tiver pulso e perseverança, não 

há discriminação que a barre”. Para tais situações é pertinente 

lembrar que devemos levar em consideração que cada 

respondente tem um discurso formado com base em suas 

experiências e realidade social (REIS et. al., 2016). Seria 

interessante compreender de que lugar vêm estas falas – qual 

o nível social, econômico, cultural e educacional, qual a cor da 

pele, qual a orientação sexual, de qual região ou país, de qual 

grupo de capoeira etc. Em complemento, Nogueira (2006) 

aponta que a generalização das experiências das mulheres e a 
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pouca atenção à sua variabilidade são muito comuns e é 

imprescindível reconhecer essa diversidade.  

Além disso, há que se cuidar com a ideia de que “mulher 

pode tudo, é só querer” ou “se a mulher tiver pulso, não há 

discriminação que a barre”. Temos provas claras e 

contundentes diariamente de que não é assim que as coisas 

funcionam.    

 
Gráfico 8 – Respostas das pesquisadas sobre se as mulheres são ou não 

valorizadas no mundo da capoeira 

 

Por fim, em depoimentos livres ao final do questionário 

realizado em 2020, as participantes destacaram que a mulher 

vem ocupando seu espaço, mas ainda há um longo caminho 

pela frente; que as mulheres têm características diferentes das 

masculinas – não são melhores e nem piores (são mais 

criativas, flexíveis e acolhedoras) – e isso completa a capoeira; 

que se deve discutir mais sobre o assédio e a hipersexualização 

da mulher na capoeira; e, finalmente, muitas concordam em 

que as mulheres devem quebrar o estigma de que competem 

entre si e se unir, somando forças para poderem enfrentar 
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opressões, para se posicionarem, questionarem e refletirem 

sobre seu lugar, e pontuam que os coletivos femininos de 

capoeira são espaços motivadores e agregadores que 

proporcionam experiências que seriam muito difíceis de 

acontecer em outros espaços, retirando as mulheres da 

invisibilidade, ou seja, são ferramentas de empoderamento da 

mulher na capoeira, ainda que haja muitas pessoas que não 

compreendam e sejam contra estas iniciativas. 

 

Considerações finais 

Ao analisar e comparar dados e informações em um 

estudo longitudinal referente à percepção de mulheres 

capoeiristas sobre sua identificação e introdução na 

modalidade, assim como sobre seu reconhecimento e 

valorização na capoeira, pudemos ter um panorama das 

mudanças ocorridas em tais percepções, o que reflete algumas 

conquistas por elas alcançadas e situações que permaneceram 

sem alterações – ou com alterações discretas – ao longo de oito 

anos, revelando as impressões de um grupo de mulheres sobre 

seu papel neste cenário.  

Vale ressaltar que, conforme propõem Reis et. al. 

(2016), deve-se considerar que cada respondente tem um 

discurso formado a partir de sua realidade social (local em que 

vive, classe social, cor da pele, identidade de gênero, 

orientação sexual etc.) e da vivência dentro de seus grupos de 

capoeira. Entretanto, independentemente da existência de tais 

diferenças, há impedimentos e preconceitos simplesmente pelo 

fato de serem mulheres em modelos culturais patriarcais.  
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Averiguou-se que ainda há muitas fronteiras de gênero 

a serem superadas na sociedade em geral e no âmbito da 

capoeira e, assim como no primeiro estudo, neste ainda cabe a 

citação de Bruhns (2000) de que as mulheres se sentem 

permitidas a participar desse mundo masculino que é a 

capoeira. Dantas (2017, p. 9) aponta que, mesmo em grupos 

com grande quantitativo de mulheres e com um debate já 

consolidado sobre o tema, “as microviolências aparecem nas 

relações mais sutis”.  

Em que se pese todas as barreiras e limitações 

observadas, muitas capoeiristas seguem desafiando 

bravamente o status quo dessa modalidade e, aos poucos, vão 

conquistando seu espaço, promovendo avanços e deixando 

suas marcas na história. Já são muitas as mestras, 

contramestras e professoras pelo Brasil e pelo mundo afora e 

já passou da hora destas serem tratadas como protagonistas, 

de ocuparem o centro dos estudos e debates, de terem seus 

feitos e suas histórias escritas e devidamente registradas. 

A capoeira é uma manifestação que surgiu como luta 

contra a opressão e, portanto, não faz sentido que as mulheres 

sejam tratadas de forma diferenciada, sendo relegadas a 

espaços menores e a tarefas menos importantes. 

 

Referências 

 
ADELMAN, M. Mulheres atletas: re-significações da corporalidade feminina. 
Estudos Feministas, Florianópolis, 11(2), p. 445-465, julho-dezembro 2003. 
AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. PNAD Contínua 2017: realização de afazeres 
domésticos e cuidados de pessoas cresce entre homens, mas mulheres ainda 
dedicam quase o dobro do tempo. 2019. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20911-pnad-continua-2017-realizacao-de-afazeres-domesticos-e-cuidados-de-pessoas-cresce-entre-os-homens-mas-mulheres-ainda-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo


 

 
162 

 

agencia-de-noticias/releases/20911-pnad-continua-2017-realizacao-de-
afazeres-domesticos-e-cuidados-de-pessoas-cresce-entre-os-homens-mas-
mulheres-ainda-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo. Acesso em 04 out. 2020. 
BARBIERI, C. A. S. et al. Programa Nacional de Capoeira – Capoeira nos 
JEB’s. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto/Programa Nacional de 
Capoeira, 1995. 
BARBOSA, M. J. S. A mulher na capoeira. Arizona Journal of Hispanic 
Cultural Studies, p. 9-28, 2005a.  
BARBOSA, M. J. S. Capoeira: A gramática do corpo e a dança das palavras. 
Luso-Brazilian Review, 42 (1), p. 78-98, 2005b. 
BRASIL. Decreto-lei nº 3.199, de 16 de abril de 1941. Estabelece as bases de 
organização dos desportos em todo o país. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF. Seção 1, p. 000. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-
abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 19 set. 2020.  
BRUHNS, H. Futebol, carnaval e capoeira: entre as gingas do corpo 

brasileiro. Campinas: Papirus, 2000. 
BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 
Editora Record, 2003. 
CORDEIRO, I. C. A. A mulher entrou na roda: olhares femininos sobre a 
capoeira de Pernambuco. Recife: Prefeitura de Recife, 2010. 
DANTAS, R. G. A pesquisa científica e o feminismo angoleiro: diálogo de 
conceitos pela transformação social da mulher na capoeira. Seminário 
Internacional Fazendo Gênero 11-13th Women’s Worlds Congress (Anais 
Eletrônicos), Florianópolis, p. 1-12, 2017. 
DEVIDE, F. P. Teoria das representações sociais, análise do discurso e 
etnometodologia: contribuições para a pesquisa em educação física. Motus 
Corporis (UGF), Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 59-74, 2001.  
DEVIDE, F. P. Gênero e mulheres no esporte: história das mulheres nos 
Jogos Olímpicos Modernos. Ijuí: Unijuí, 2005. 
FERNANDES, C. C.; SILVA, P. C. C. (2009). Um estudo sobre a participação 
feminina na capoeira em Campinas/SP. Educação Física em Revista, v. 2, n. 
2, p. 1-8, 2009. 
FIGUERÔA, K. M.; MORAES E SILVA, M. Impressões femininas sobre a presença 
da mulher na capoeira. Revista da ALESDE – Asociación Latinoamericana de 
Estudios Socioculturales del Deporte. Curitiba, v. 4, n. 2, p. 16-31, setembro 
2014. 
FRANÇA, A. L. de. O protagonismo da mulher nas produções científicas sobre 
capoeira como temática. Revista Íbamò – Rio de Janeiro, vol. 1, nº 1, p. 90-
103, novembro de 2018. 
GOELLNER, S. V. Bela, Maternal e Feminina: Imagens da Mulher na Revista 
Educação Physica. Ijuí, Editora Unijuí, 2003. 
GOELLNER, S. V. A bela mãe e mulher. Pro-Posições, v. 16, n. 2 (47), maio-
agosto, p. 79-102, 2005. 
GOELLNER, S. V.; BOTELHO-GOMES, P.; SILVA, P. Sobre os feminismos, o 
esporte e o potencial pedagógico dessa relação. Labrys, études féministes, 
juillet/décembre 2012. 
GOELLNER, S. V.; KESSLER, C. S. A sub-representação do futebol praticado por 
mulheres no Brasil: ressaltar o protagonismo para visibilizar a modalidade. 
Dossiê copas do mundo. Revista USP, São Paulo, n. 117, p. 31-38, 
abril/maio/junho 2018. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20911-pnad-continua-2017-realizacao-de-afazeres-domesticos-e-cuidados-de-pessoas-cresce-entre-os-homens-mas-mulheres-ainda-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20911-pnad-continua-2017-realizacao-de-afazeres-domesticos-e-cuidados-de-pessoas-cresce-entre-os-homens-mas-mulheres-ainda-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20911-pnad-continua-2017-realizacao-de-afazeres-domesticos-e-cuidados-de-pessoas-cresce-entre-os-homens-mas-mulheres-ainda-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html


 

 
163 

 

LOPES, V. N. Racismo, preconceito e discriminação: Procedimentos 
didáticopedagógicos e a conquista de novos comportamentos. In: MUNANGA, 
K. (org.). Superando o racismo na escola. Brasília: Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, 2008. 
MIRANDA FILHO, V. F.; MURICY, J. L. S. Mulheres na história da Capoeira: 
contribuição ao necessário debate sobre mulheres nas lutas sociais. ANDES-
SN – Mulheres em movimento nas lutas sociais e sindicais, p. 42-47, junho de 
2016.  
MURAD, M. Sociologia e Educação Física: diálogos, linguagens do corpo, 
esportes. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 
NOGUEIRA, M. da C. de O. C. Os discursos das mulheres em posições de poder. 
Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, vol. 9, n. 2, p. 57-72, 2006.  
OLIVEIRA, J. P. de; LEAL, L. A. P. Capoeira, identidade e gênero: ensaios 
sobre a história social da capoeiragem no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2009. 
QUADROS, R. de C.; NORONHA, A. E. Quem toca pandeiro é homem, quem 
bate boca é mulher: a capoeira como espaço de produção de sujeitos 

generificados. Seminário Internacional Fazendo Gênero 11-13th 
Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos), Florianópolis, p. 1-9, 2017. 
REIS, L. G. dos; DEVIDE, F. P.; MURAD, M.; VOTRE, S. Discurso das mestras 
de capoeira regional do Rio de Janeiro sobre sua inserção e permanência no 
ensino da luta. In: DEVIDE, F. P. (Org.) Estudos de gênero na Educação 
Física e no Esporte. Rio de Janeiro: Appris, 2016. 
SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e 
Realidade, v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995. 
SOARES, C. E. L. A negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura/Departamento Geral de 
Documentação e Informação Cultural/Divisão de Editoração, 1994. 
SOUZA, E. G. R. S. Capoeira: sua história e as relações de gênero. In: XVI 
Encontro Regional de História da ANPUH – Associação Nacional de História, 
Rio de Janeiro, 2010. Anais... Rio de Janeiro: ANPUH, 2010. p. 10. 
UNICEF – UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND. Harnessing the Power of 
Data for Girls: Taking stock and looking ahead to 2030, UNICEF, New York, 
2016. Disponível em: https://www.unicef.org/gender/files/Harnessing-the-
Power-of-Data-for-Girls-Brochure-2016-1-1.pdf. Acesso em 11 out. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/gender/files/Harnessing-the-Power-of-Data-for-Girls-Brochure-2016-1-1.pdf
https://www.unicef.org/gender/files/Harnessing-the-Power-of-Data-for-Girls-Brochure-2016-1-1.pdf


 

 
164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
165 

 

A MULHER LGBT NA CAPOEIRA 
 

Maria Paula Tadaieski33 

  

Introdução  

Com a pauta da mulher dentro da capoeira, pretende-se 

reunir informações sobre o que é a homossexualidade na 

condição feminina, quais preconceitos a mulher LGBT34 sofre 

dentro do local de treino na capoeira, a fim de fornecer 

subsídios para que se compreenda a condição, orientação 

sexual e a formação de caráter ou como de capoeirista como 

questões independentes (ou não). Intentamos ampliar a 

maneira de como o tema poderia ser debatido, e de que forma 

é possível incluir essas mulheres, concedendo-as um lugar de 

fala devido às suas vivências.  

Com este estudo e conhecimentos aqui apresentados, 

pretendeu-se superar opiniões que utilizem religiões, crenças e 

costumes como fundamento, dando a entender que 

independente de local, orientação sexual ou identidade de 

gênero, o foco principal deverá sempre resultar na igualdade e 

respeito de todas as partes. Para analisar como é vista a 

presença dessas mulheres na capoeira atualmente, foram 

usados como base, resultados de uma pesquisa nacional35, 

entre homens e mulheres de diferentes opiniões, faixas-etárias 

e vivências, empregando um método conjunto de entrevista 

 
33 Monitora Penélope (Escola de Capoeira Saber Ancestral – Curitiba). E-mail: 

deludeanyway@outlook.com  
34 O conceito será explicado adiante. 
35 Uma entrevista anônima realizada por um formulário online, criado por mim, e enviado 

para diversos capoeiristas para analisar diferentes visões sobre o assunto deste artigo, 

levando em consideração idade, gênero e vivência dessas pessoas. 

mailto:deludeanyway@outlook.com


 

 
166 

 

com mulheres ativas na comunidade LGBT. Pretendeu-se 

compreender que tipo de olhar estas recebem de quem é leigo 

no assunto. Com o auxílio delas, será possível interpretar sua 

orientação e/ou identidade. 

 

Desenvolvimento  

 Para compreender a trajetória da comunidade LGBT36 no 

Brasil, fez-se necessário um recorte histórico que se inicia a 

partir dos anos de 1970 até o início dos anos 2000. Nessa 

época, a luta homossexual ganha destaque, coincidindo com a 

ditadura militar que ocorreu em nosso país, período histórico 

conturbado que desencadeou uma luta dos grupos 

homossexuais para quebrar um paradigma da família 

tradicional concebida na época, a qual excluía 

qualquer indivíduo considerado diferente dos padrões sociais 

deste período.  

Até o ano 1976, o movimento mantinha-se “escondido” 

com um grupo de homossexuais masculinos reunidos em São 

Paulo, e tinha como objetivo a realização de discussões sobre a 

sexualidade, debates políticos e maneiras de reagir à opressão 

que sofriam. No ano de 1979, o movimento tomou uma 

proporção maior, com a criação do grupo SOMOS: Grupo de 

Afirmação Homossexual (NASCIMENTO, 2017). Inicialmente, o 

movimento era estabelecido apenas por integrantes 

homossexuais masculinos. Como informa James Green (2019, 

 
36 Para identificar a comunidade LGBT existem diversas siglas que podem ser utilizadas, 

entre elas: LGBT, LGBTQ+, LGBTQIA+ etc. Porém, neste artigo utilizaremos LGBT, que 

resume sexualidade e identidade de gênero das mulheres exemplificadas. 
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p. 70), “Havia apenas uma mulher, Leila Míccolis, dentre os 

colaboradores e a linha editorial dava relativamente pouco 

espaço para lésbicas”, o que deixava claro que, mesmo em 

minorias, ainda havia a segregação devido à falta 

de conhecimento dos integrantes desse movimento sobre a 

própria sexualidade.  

Todos os integrantes do movimento deviam se 

identificar como homossexuais e, assim, normalizar os termos 

que antes eram usados como forma de ofensa, como “bicha” e 

“sapatão”. Mesmo assim, havia muitas exclusões, sendo uma 

delas, a bissexualidade. Dentro dessa trajetória de muita luta e 

resistência, que traz inúmeras situações de intolerância até os 

anos 2000, o assunto foi se tornando uma pauta importante de 

autoconhecimento para milhares de brasileiros (as), que ainda 

ocorre atualmente, facilitando o encontro com a nossa 

identidade de gênero e sexualidade, normalizando ações que 

eram consideradas promíscuas, provocando um enfrentamento 

com qualquer tipo de atitude preconceituosa e restritiva.  

 

A sigla LGBT e seu significado   

Para entendermos o significado da sigla LGBT e outros 

termos, como cis (abreviação para cisgênero), precisamos 

primeiro elucidar que as letras LGB referem-se à orientação 

sexual, ou seja, com quem nos relacionamos, e T diz respeito à 

identidade de gênero, maneira pela qual o indivíduo se 

identifica e transparece ao mundo, para além do gênero 

feminino e masculino.   
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• Cisgênero (ou abreviado como cis): Indivíduo que se 

identifica com o gênero que lhe foi designado desde o 

nascimento, em todos os aspectos. Ex.: Pessoa que 

nasceu com o órgão sexual feminino e se identifica como 

mulher desde então.  

• L (Lésbica): Indivíduo cis ou trans do gênero feminino 

que possui relação sexual e/ou afetiva com outras 

mulheres. 

• G (Gay/homossexual): indivíduo cis ou trans do 

gênero masculino que possui relação sexual e/ou afetiva 

com outros homens. 

• B (Bissexual): Indivíduo que se relaciona com pessoas 

do gênero feminino e masculino.  

• T (Transgêneros – transexuais e travestis, ambos 

incluídos na abreviação trans): Indivíduos que 

possuem a disforia de gênero, não se identificam com 

o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, de acordo com 

seus órgãos sexuais. Por exemplo, uma pessoa que 

nasceu, biologicamente, no sexo masculino e 

transaciona para o sexo feminino, pois se identifica 

como mulher. A diferença entre os dois termos ocorre 

devido ao fato de que a pessoa travesti nasce 

no gênero masculino, se identifica com o feminino, mas 

mantém o órgão sexual com o qual nasceu (SAMPAIO; 

GERMANO, 2014), segundo definição acordada pela 

Conferência Nacional LGBT de 2008 (POPADIUK et al. 

2017).   
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Dentro da sigla LGBT entram outras sexualidades, como 

a pansexualidade, que se refere a uma pessoa que se relaciona 

com outros indivíduos, independentemente de sua orientação 

sexual e gênero. Novas definições aparecem dentro dessa sigla, 

que relacionam sempre a sexualidade e disforias de gênero, que 

buscam sempre ajudar as pessoas a se identificarem e se 

sentirem acolhidas dentro da sociedade, por esse motivo, ela 

aparece de variadas formas, representada pelo símbolo ‘‘+’’ ao 

final delas.  

Por ser um assunto muito recente, muitas pessoas ainda 

ficam confusas com o que sugere a própria sexualidade. 

Antigamente, a palavra homossexualismo era a mais comum a 

ser utilizada, pois o relacionamento afetivo de sujeitos do 

mesmo sexo foi, durante muito tempo, considerado uma 

patologia mental, ou seja, uma doença. Era normal que 

hospitais psiquiátricos admitissem pacientes com o 

comportamento de “lesbianismo”, no caso das mulheres, por 

exemplo. O sufixo “ismo” no final dessas “condições”, é um 

termo médico que, dentro da medicina, se refere à doença, o 

que explicava o motivo de acreditarem que pessoas 

homossexuais estavam doentes, perturbadas, ou usando a 

explicação religiosa, dentro do pecado.  

A palavra foi alterada para homossexualidade, em que o 

sufixo “dade” significava comportamento. A alteração desta 

terminologia é recente - completou 30 anos no dia 17 de maio 

de 2020, quando a OMS (Organização Mundial da Saúde) 

realizou a retirada desse termo no cadastro da CID 

(Classificação Estatística Internacional de Doenças). Antes 
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disso, o termo estava no mesmo patamar de transtornos, como 

a pedofilia e afins. 

O dia 17 de maio tornou-se o dia Internacional Contra a 

Homofobia e a Transfobia, porém, embora os termos ligados a 

orientações sexuais e identidades de gênero tenham sido 

retirados da lista de termos patológicos, a situação deixou 

brechas para que muitos psicólogos e terapeutas – em sua 

maioria, religiosos –, ainda realizassem sessões com o objetivo 

final de reversão sexual, para que trans e homossexuais 

voltassem ao comportamento que consideravam “natural” 

perante a sociedade.  

Embora haja essa proibição, de acordo com a resolução 

001 do Conselho Federal da categoria (SANTOS, 2014), esses 

atendimentos ocorrem de forma clandestina. O motivo desses 

atendimentos acontece pela falta de conhecimento que ambos, 

paciente e terapeuta, possuem, crendo que o comportamento 

homossexual é algo errado e que deve ser corrigido.  

 

Madame Satã  

Não há muitas informações públicas de 

mulheres trans que seja próximo da capoeira, portanto, 

precisamos voltar no tempo. Período dos anos 1930, onde uma 

figura reconhecida, retratada inclusive no cinema, fez-se 

presente.  

Na época, não existiam os mesmos termos que 

utilizamos atualmente (transgênero/transexual), nem a 

facilidade de separar identidades de gênero de acordo com cada 

indivíduo, o que dificulta e aparenta ser mais complexo 
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categorizar. Ao que tudo indica, podemos referir sua imagem 

como travesti, palavra comum da época, ou que hoje vemos 

como transformista (GREEN, 2003). Nascia, em 25 de fevereiro 

de 1900, na cidade de Goitá, em Pernambuco, com o nome de 

João Francisco dos Santos, quem mais tarde seria conhecida 

por Madame Satã (SILVA, 2019). 

Sua história sempre arrastou situações tristes em seu 

caminho, desde o início do seu nascimento, até o fim de sua 

vida. Foi a partir dessa situação difícil que ela enfrentava 

diariamente que surgiu a figura de Madame Satã, que já se 

misturava ao gênero que seu nome trazia, transitando entre o 

feminino e o masculino. Era com o uso de golpes de capoeira 

que ela se defendia do abuso de autoridade que os policiais 

tinham, com ataques racistas e preconceituosos37. Com esse 

comportamento, reuniu em sua trajetória 13 agressões e 3 

homicídios, que colocou 27 anos de sua vida na prisão. Após 

um tempo, João “sossegou” e, mais precisamente por volta de 

1938, quando surgiu pela primeira vez sua personagem 

Madame Satã, sua fantasia foi premiada no bloco carnavalesco 

“Caçador de Veados”. Foi a partir dessa aparição que Madame 

Satã marcou sua história. Começou a frequentar os blocos de 

carnavais ao longo dos anos, criando uma personagem única, 

dando repercussão sobre sua vida de transformista. Aos 50 

anos, Madame Satã decidiu realizar seu primeiro espetáculo e, 

como artista teatral, ela fazia imitações de Carmem Miranda, 

além de peças próprias. Logo se tornou um símbolo nacional 

 
37 História retratada no filme da Madame Satã, que conta a trajetória da sua vida, dirigido 

por Karim Ainouz. 
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para a cultura drag38 e, mesmo sendo assumidamente 

homossexual, tornou-se uma imagem influente para milhares 

de pessoas.  

 

Mulheres LGBT no esporte  

A mulher dentro do ambiente esportivo ainda causa uma 

grande polêmica, pois confronta o machismo atual da nossa 

sociedade com a sua participação. A imagem feminina foi vista 

como o sexo frágil e delicado desde muito tempo, devido ao 

histórico de luta para a conquista do voto, inclusão no mercado 

de trabalho e independência financeira, itens que vieram 

conquistados após um longo período de submissão perante a 

sociedade, criando a imagem de que eram dependentes dos 

homens e não poderiam liderar em qualquer situação, 

consideradas inferiores, visão essa que refletiu em sua entrada 

no esporte.  

Historicamente, as modalidades permitidas para o sexo 

feminino eram aquelas que exigiam agilidade, delicadeza e 

flexibilidade, característica naturalmente mais predominante na 

mulher. A fim de evitar que sua aparência fosse modificada, 

esses requisitos eram necessários para manter sua feminilidade 

e deixar seu corpo fortalecido para a maternidade. Isso era, e 

ainda é, valorizado e incentivado sob os pontos de vista cultural 

e histórico (RIBEIRO, 2013). 

 
38 “O conceito de drag como uma forma de arte ligada à cultura LGBTI+ teve início nos 

anos 30, quando bares LGBTI+ começaram a surgir nos Estados Unidos. Os homens gays 

encontraram na performance drag uma forma de entretenimento e assim surgiam as drag 

queens. Tal como hoje, suas performances envolvem música, atuação, dança, comédia e 

várias outras facetas artísticas, o que faz de drag uma das mais completas formas de arte” 

(MUNIZ, 2018, on-line).  

https://www.popsugar.com/news/History-Drag-Drag-Queen-Culture-44512387
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Essa visão vem sendo superada, devido às diversas 

maneiras que encontramos de refutar essa argumentação 

equivocada da sociedade contra as mulheres.  

O movimento feminista39, debates e artigos que 

compartilham do mesmo interesse em trazer para discussão 

questões relativas ao papel da mulher e, ainda, superar a ideia 

de que mulheres sejam rotuladas, e devem se submeter às 

situações de machismo, sexismo e preconceito que passam 

dentro da capoeira, assim como em outros setores da 

sociedade.  

Em agosto de 2014, uma matéria do programa 

televisivo Fantástico, da rede Globo, apresentou uma cobertura 

jornalística40 inaugural sobre a 9ª edição da Gay Games, em 

Cleveland, nos Estados Unidos, uma espécie de Olimpíadas, que 

reuniu lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros em diversas 

modalidades esportivas. Esses acontecimentos nos incentivam 

a questionar a diferença de tratamento que existe dentro dessa 

área esportiva.  

O questionamento surge, pois, o que tentamos entender 

sobre esse tema é, por qual motivo existe essa divisão entre 

pessoas hétero e cis contra as pessoas homossexuais e trans? 

É difícil acreditar que essas atitudes são bem-encaradas por 

uma grande parcela da sociedade, e que foi necessária a criação 

de uma olimpíada para pessoas LGBT, pois dentro 

do esporte dito “normal”, na maior parte das vezes, tais 

 
39 Movimento social que luta contra a violência de gênero e pela igualdade de direito e de 

condições das mulheres na sociedade. 
40 Disponível em: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/08/brasileiro-tem-53-

medalhas-em-sete-edicoes-do-gay-games.html 
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pessoas não são bem vistas e aceitas. O que piora essa 

realidade, é ver que isso acontece em diversas áreas, e não 

apenas na esportiva. Dentro do mercado de trabalho, por 

exemplo, há ONGs (Organizações Não Governamentais) para 

pessoas LGBT, principalmente trans, para que sejam 

contratadas de acordo com suas qualificações, quesito que 

pouco se aborda durante as entrevistas.  

A partir dessa problemática, por não haver publicações 

que sejam especificamente sobre mulheres trans na capoeira, 

é possível aproximar a discussão a partir de sua presença em 

outras modalidades esportivas, como o vôlei, por exemplo. Em 

2015, o Comitê Olímpico Internacional (COI) publicou uma 

nova guia de diretrizes, e foram adotadas normas que 

permitiam a participação de mulheres trans dentro da 

modalidade feminina. As informações obtidas a partir desta 

publicação é de que mulheres transexuais e travestis passaram 

a ser aceitas em diversos países, retirando a igualdade das 

competições de entre mulheres cis. A justificativa que se dá, 

por mais que tenham realizado a cirurgia de redesignação de 

sexo e façam acompanhamento hormonal, é de que o corpo do 

homem é biologicamente mais forte (BRITO; PONTES, 2015). 

O corpo masculino possui uma grande quantidade de 

testosterona, sendo, por natureza, mais resistente, pois além 

da estrutura e altura mais avantajada, o corpo do homem 

possui capacidades pulmonar e cardíaca muito maiores em 

comparação às mulheres. Contudo, a redução de testosterona 

por um ano, que ocorre nas atletas, não retira essa vantagem. 

Essa questão contribuiu para criar uma imagem ruim das 
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jogadoras trans na concepção das jogadoras cis, o que levou as 

participantes de mais de 30 países enviarem ao COI um apelo 

que evite a “destruição dos esportes femininos”, alegando que 

isso seria uma discriminação contra as mulheres do sexo 

biológico. Uma ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica pelo 

Brasil nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, deixou claro seu 

posicionamento contra este critério sobre o sexo biológico. Ela 

alega que muitas atletas estão do seu lado, mas não possuem 

coragem de admitir, pois a afronta à comunidade LGBT resulta 

em ataques e difamação pública contra a pessoa, alegando que 

ela é transfóbica e preconceituosa (GRAEML, 2020). 

Por essa razão, surgiu, em 2019, nos Estados Unidos da 

América, o SWS (Save Women’s Sports, em português – Salve 

os Esportes Femininos). Esse movimento é formado por 

mulheres e homens pesquisadores em fisiologia humana, 

técnicos, ex-atletas, advogados e médicos do esporte. Nesse 

movimento, os participantes deixam claro que não existe 

nenhuma aversão contra as pessoas que não se identificam com 

seu sexo de origem, porém discordam da presença delas dentro 

da modalidade feminina. 

O guia de diretrizes do COI sugere que as 

atletas trans realizem um acompanhamento hormonal para que 

possam se adequar às outras participantes, reduzindo o nível 

de testosterona no sangue a, no máximo, 10nmol/l 

(nanomol por litro). O problema é que, no corpo da 

mulher cis, o índice é entre 2 e 3 nmol/l, ou seja, um nível 

muito abaixo em comparação ao nível do corpo masculino e, 



 

 
176 

 

quando uma atleta chega a possuir uma dosagem maior, pode 

ser acusada de doping41 (CASTRO et al., 2020). 

Um caso conhecido que tornou esse questionamento 

possível, foi o da atleta Tiffany Abreu, a primeira atleta 

transexual a ser aceita em uma competição feminina de alto 

nível de importância no Brasil, após a sua cirurgia de transição 

sexual, que realizou aos 30 anos de idade. Ela joga atualmente 

no time feminino de vôlei de Bauru (SP). O time que ela integra 

chegou de forma invicta ao título do Campeonato Paulista em 

2018. A partir dessa informação conjunta de várias outras 

notícias de que mulheres trans ganhavam cada vez mais 

medalhas do que as mulheres cis em diversas competições, 

membros do SWS solicitaram estudos aprofundados que 

provem, em longo prazo, a diminuição dos pulmões e coração, 

e que a capacidade de oxigenação sanguínea seja igualada à 

das mulheres (GRAEML, 2020). 

A dificuldade que as mulheres cis encontram até o 

momento, é a de disputar força e resistência contra atletas que 

nasceram homens e na vida adulta realizam a transição, e 

muitas vezes não chegam a ter essa mudança, pois, de acordo 

com as orientações do COI, é necessário que tenham feito a 

alteração do nome social, podendo, então, solicitar a inscrição 

nas provas esportivas (RODRIGUES, 2017). 

Essa visão parece chamar a atenção não apenas das 

jogadoras e de simpatizantes do esporte, mas, também, de 

 
41 É chamado de doping, o uso de qualquer droga ou medicamento que possa aumentar o 

desempenho dos atletas durante uma competição. 
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pessoas que são contra a identidade de gênero fluído42 o que 

faz com que as mesmas se sintam no direito de opinar, 

negativamente, como forma de crítica construtiva. Utilizam 

movimentos que, por mais que sejam contrários, são 

respeitosos em sua maneira de exibição, para que deixem claro 

sua desaprovação da existência dessa inclusão. Os esportes, de 

modo geral, ainda são muito fechados para a diversidade 

sexual.  

No entanto, aos poucos, as dúvidas em relação às 

vantagens vão sendo esclarecidas e acalmando a polêmica de 

pessoas LGBT dentro do ambiente esportivo. Esses 

esclarecimentos ajudam a refutar as argumentações que foram 

passadas, pois, de acordo com a pesquisadora Joanna Harper, 

do Providence Portland Medical Center, nos EUA, a diminuição 

da testosterona já é suficiente, pois iguala as competidoras 

transexuais com as mulheres cis (SILVA, 2019). De acordo com 

Joanna, é utilizado no tratamento um bloqueador de 

testosterona e suplemento de estrógeno, e então, quando seus 

hormônios estão nos níveis esperados para sua transição, a 

competidora percebe uma diminuição na densidade óssea, na 

proporção de células vermelhas que carregam o oxigênio e na 

massa muscular, o suficiente para que seu desempenho seja 

equiparado ao de uma mulher biológica. A pesquisadora elucida 

que o hormônio feminino, que é responsável pelas reservas de 

gordura nos quadris, faz com que a resistência, força e 

 
42 Gênero fluido é uma identidade de gênero que se configura pela identificação com os 

gêneros de maneira inconstante, uma vez que a pessoa flutua entre o ser/se fazer homem 

ou mulher. Essa fluidez é sempre a nível pessoal, assim como sua expressão, podendo se 

adequar ou não às pessoas trans.  
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velocidade diminuam drasticamente. Por exemplo, Tiffany, a 

atleta trans citada anteriormente, perdeu a sua explosão e 

potência durante a terapia hormonal, já que antes da transição, 

seu pulo era de 3,50m e, atualmente, seu máximo é de 3,25m. 

Comparado à central do time, Thaísa (mulher cis), com sua 

altura de 1,96m, ela possui o pulo mais alto do país, de 3,16m. 

Fora do Brasil, podemos comparar também a 

chinesa Thing Zhu, que salta 3,27m, e a italiana Paola Egonu, 

que alcança os 3,36m, ambas com saltos a uma altura superior 

ao de Tiffany. Evidentemente, toda modalidade esportiva 

possui uma individualidade e, algumas características chegam 

a ser desvantajosas para as mulheres trans, o que vai contra a 

ideia de que elas se sobressaem quando comparadas às 

mulheres cis. É válido lembrar que, nem todas as mulheres 

transexuais são altas e fortes, pois há uma grande diferença de 

tamanhos e corpos nas pessoas, independentemente de sua 

sexualidade e identidade de gênero.  

Outro argumento utilizado pelas pessoas que são contra 

essa inclusão, é que os clubes e times dariam mais chances às 

mulheres trans, ocorrendo futuramente uma substituição de 

mulheres cis, o que não é possível e nem é realidade, visto que 

a quantidade de mulheres transexuais e travestis são mínimas, 

pois a própria comunidade trans ocupa apenas 1,1% da 

população e, devido a uma sociedade extremamente restritiva, 

90% das transexuais acabam indo para a prostituição, sem 

melhores possibilidades e oportunidades, seja no quesito 

emprego, seja no acesso às universidades e afins.   
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Esse debate se faz importante em todos os ambientes 

sociais, sejam eles escolares, profissionais, na família ou de 

maneira informal, entre amigos e colegas. A falta de informação 

incentiva atitudes preconceituosas, que podem ser rotuladas 

como transfobia. Há de se considerar que o preconceito 

enraizado é ruim, mas não significa, exclusivamente, que o 

indivíduo que o possui também o seja. 

 

Metodologia da pesquisa   

 Simultaneamente à produção deste artigo, foi realizado 

um questionário, repassado a diversas pessoas, com diferentes 

graduações43 dentro da capoeira, que contou com mais de 80 

participantes, dentre eles, mestres, contramestres, professores 

e alunos. Nesse questionário, os itens solicitados foram: idade, 

graduação e opiniões pessoais com o foco na temática sobre 

mulheres trans.  

Embora muitas pessoas tenham se recusado a participar 

da pesquisa, com o argumento de desconhecerem o assunto e 

preferirem a omissão, os resultados foram surpreendentes.

 Nessa pesquisa, a maioria participativa foi o público 

feminino, que consistiu em 71,6% nas respostas adquiridas. 

Assim como o público hétero, que fez parte de 72,8% do 

resultado, com o restante sendo distribuído entre homossexuais 

(17,3%) e bissexuais (8,6%). Quanto às graduações dos 

 
43 As graduações na capoeira funcionam como uma identificação do seu conhecimento 

dentro da capoeira, entre elas estão aluno, professor, instrutor, contramestre, mestre etc.; 

essas graduações ocorrem pela troca da corda ou cordel, com suas respectivas cores. A 

cada graduação, sua posição na capoeira lhe traz mais conhecimento, responsabilidades e 

deveres para com a capoeira e com os capoeiristas. 
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participantes, encontramos mestres (9,9%), contramestres 

(16%), professores (14,8%), e uma maioria formada por 

alunos, ocupando 28,4% dos resultados.  

Entre as perguntas objetivas, muitas respostas 

comprovaram que, em todos os locais citados, como escola, 

ambiente familiar, trabalho e ambiente esportivo, ainda existia 

um resquício da dificuldade de ser uma pessoa homossexual 

e/ou trans, já que foram relatadas situações onde mulheres, 

dentro do seu ambiente de treino na capoeira, foram agredidas 

– diga-se de passagem, por outros homens, ao acharem que 

elas eram homens. Lembrando que discriminação pode ocorrer 

de variadas formas, e dentro dessas agressões, as verbais 

sempre costumam predominar, com termos como “mulher-

macho”, “joga bem porque é praticamente homem”, frases 

essas informadas após questionar sobre a convivência na 

capoeira sendo uma mulher LGBT. Entre essas mulheres, 

muitas ainda possuem uma certa resistência em revelar sua 

orientação sexual, o que pode estar relacionada à vergonha, 

medo ou receio da exposição, pois é comum que, após se 

assumir, algumas pessoas saiam do seu círculo social ou evitem 

contato.  

Para entender melhor como é encarada uma 

mulher trans participando exclusivamente de uma modalidade 

feminina na capoeira, como uma competição, por exemplo, 

percebemos uma grande diferença das opiniões positivas em 

relação às negativas. O que surpreende nessa questão é que 

todas as respostas que aceitavam e respeitavam a inclusão das 

mulheres LGBT na capoeira, vinham com uma breve explicação 
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de que mulheres trans tinham seu direito de serem 

consideradas mulheres em qualquer ambiente, demonstrando 

compaixão e respeito a qualquer situação e que, por mais que 

desconhecessem, tinham interesse em se aprofundar na 

temática. Quanto às opiniões negativas, nenhuma apresentou 

algum fundamento ou justificativa sobre a sua discordância, a 

não ser o fator biológico, alegando que a testosterona seria um 

empecilho, já que as diferenciaria das mulheres cis. Isso 

comprova, com pessoas, e suas diferentes opiniões, o quanto a 

mulher trans ainda é rotulada pelo seu biológico masculino, e 

não aceita em sociedade.  

Para contribuir ainda mais com essa questão, foi 

realizada uma entrevista com uma mulher trans, praticante de 

capoeira há 20 anos, que relata como iniciou sua transição, aos 

13 anos, e sua trajetória desde então. Atualmente, com 34 

anos, é casada e aguarda sua cirurgia da redesignação sexual. 

Ela conta que desde sempre teve o interesse naquilo que é 

considerado feminino, como cabelos longos, roupas apertadas 

e unhas pintadas. Relata, ainda, que não se sentia parecida com 

seus outros irmãos do sexo masculino, começou a se 

questionar, marcando uma fase inicial de como se percebia e 

queria ser vista no mundo. Ela cita que se sentia amaldiçoada, 

que estava doente, ou até mesmo, que não estava agindo de 

acordo com o que Deus queria.  

Aos 13 anos de idade, conheceu outras mulheres trans e 

travestis, suas amigas, que a ajudaram com a questão 

hormonal. Foi orientada e já notava mudanças em seu corpo e, 

com o uso de pequenas doses, percebeu que estava adquirindo 
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seios, o formato do seu rosto estava mudando, e as pessoas 

em volta começaram a notar.  

Aos 16 anos, se assumiu trans para sua filha, o que fez 

com que seu pai a expulsasse de casa, que geralmente é o que 

acontece com pessoas LGBT com a não aceitação dos pais. Ela 

alega que, ao sair do seu lar, conheceu o mundo da 

prostituição, das drogas e do roubo, relatou situações em que 

passou fome, dentre outras dificuldades. Durante todo o 

período que ficou fora de casa, aproximadamente 1 ano e 9 

meses. Passou por vários lugares, como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Campinas, entre outros estados, onde precisava 

trabalhar. Em seu retorno a São Paulo, reencontrou um de seus 

irmãos, que a convidou para visitar sua mãe, após todo esse 

tempo sem contato. Com sua volta para casa, foi convidada 

pelo pai para que voltasse a morar com sua família. Aos poucos, 

sua identidade de gênero era cada vez mais respeitada dentro 

do ambiente familiar, como ela mesma diz: “o tempo vai te 

lapidando, e lapidando as pessoas ao seu redor”. Mesmo com 

essa aceitação, ela informa com muito pesar as muitas perdas 

que teve das suas amigas também trans ou travestis, já que o 

índice de vida das mulheres trans no Brasil é de 30 a 35 anos, 

e que sempre é uma vitória para quem ultrapassa esse limite, 

pois sempre foi uma questão de sobreviver, dentro do país que 

mais mata transsexuais (SANTOS; KRAWCZAK, 2017).  

Dentro da capoeira, contou que ainda escuta muitos 

comentários preconceituosos, que não aceitam sua presença 

nas rodas e jogos, com a desculpa de que capoeira não é para 

“viados”. Em competições, deixam claro que suas pontuações 
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são diminuídas por causa do fator biológico, onde ela perde as 

premiações por ainda ser vista como homem pelos jurados. Ela 

sempre deixou claro que não se deixava abalar, pela sua 

segurança em ser o que é, e usou como exemplo o que lhe foi 

orientado uma vez, por um mestre: “essa sua escolha de vida 

vai te trazer grandes barreiras, só que se você levantar a 

cabeça e seguir em frente, você vai derrubar todas”.  

Aproveitando a grande dúvida que ainda há sobre o 

tratamento hormonal para as mulheres trans, mesmo sendo 

questionada, ela explicou que, de fato, perdeu agilidade, massa 

muscular, densidade óssea e força, mas que muito da sua 

resistência corporal e sua força nos ossos provém de uma boa 

alimentação, muito bem balanceada, e ela garante que sua taxa 

de testosterona é baixíssima. Fora de um estereótipo que todos 

esperam, ela possui 1,69 de altura e diz não enxergar uma 

desvantagem para as mulheres cis enquanto jogam.  

 

Conclusão  

O objetivo desse artigo foi o de abordar as situações que 

passam as mulheres LGBT dentro da capoeira, e de certa forma, 

em sociedade. Com enfoque nas mulheres trans, foi possível 

perceber o quão dificultoso é estar nessa realidade e como 

ainda é difícil ser vista como uma pessoa digna de respeito seja 

para a mulher trans, lésbica, bissexual etc. O mundo ainda é 

muito conservador e a velocidade com a qual ele vai se 

desconstruindo é muito pequena, comparada às necessidades 

das pessoas pertencentes às minorias, que vão ganhando mais 

espaço com o decorrer do tempo. Espero que com essas 
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informações, as pessoas se permitam conhecer, entender e 

respeitar a condição alheia, pois é um retrocesso colocar sua 

realidade acima da dos outros, esperando que todos entendam 

seu ponto de vista, quando a pessoa não se permite fazer o 

mesmo.  

Esse foi um “pontapé inicial” de muitos outros debates. 

O tema abordado na presente pesquisa não é novo, mas sua 

discussão é recente. É um desejo que, em um futuro próximo, 

os projetos de cunho informativo, não apenas relacionados à 

capoeira, venham com essa pauta, e que já não seja mais um 

tabu, o que deveria ser considerado normal e recorrente em 

nossa sociedade, visto que sempre existiram pessoas com 

diferentes identidades de gênero e orientações sexuais. 
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Capítulo 3 

 
Eu vou dizer a 

dendê, tem 
homem e tem 

mulher! 
Pertencimento e 

identidade feminina na 
capoeira 
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A TRAJETÓRIA DA MULHER NA CAPOEIRA, 

DOS ANOS 80 AOS DIAS DE HOJE: MEMÓRIAS 
DE UMA MESTRA 

 

Áurea Luiza Nino Farias Alcoforado44 

Karla Corrêa de Oliveira Dadalt45  

Larissa Lopes Mellinger46 

 

Introdução 

Há de se trazer como contraponto para o relato proposto 

nesse artigo um questionamento refletido e impulsionado a 

partir dos dados apresentados no primeiro mapeamento de 

pontos de prática de capoeira realizado em Curitiba, com a 

descrição dos grupos de capoeira à época e os relatos das 

memórias dos Mestres, que resultou no livro: “Curitiba Entra na 

Roda: presença(s) e memória(s) da capoeira na capital 

paranaense" (PORTO et. al., 2010). Neste estudo, os trinta e 

sete (37) grupos de capoeira descritos eram liderados por 

homens e as memórias registradas dos Mestres também 

correspondiam a experiências e histórias de vida de dez (10) 

homens Mestres capoeiristas. Foi um estudo, divulgado em 

agosto de 2010 de grande importância no cenário da capoeira 

 
44 Mestra Áurea; Mestra de Capoeira pelo Grupo Força da Capoeira em 2015; iniciou 

capoeira em 1987; Ensino Médio Completo; Experiência em Cultura Popular; Coreógrafa 

de danças populares e carnavalescas; Formação em Canto pelo Conservatório de Música 

Popular Brasileira (CMPB) – Curitiba/PR. 
45 Professora Kaká; Professora de Capoeira pelo Grupo Força da Capoeira; graduada em 

Medicina pela UFF; curso de especialização em Psiquiatria pela Clínica Heidelberg; 

especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Atua como psiquiatra 
em atendimento em CAPSAD e em consultório e ministra aulas de capoeira. E-mail: 

Ca.po.ei.ra.karla@gmail.com 
46 Contramestra Sereia; Contramestra de Capoeira pelo Grupo Força da Capoeira; Bacharel 

e Licenciada em Ciências Biológicas pela UFPR; Mestre em Ecologia pelo INPA/AM; Doutora 

em Sociologia pela UFPR. Atualmente é Técnica em Assuntos Educacionais e está como 

Diretora de Ensino do campus Curitiba do IFPR. Ministra aulas de capoeira em Projeto de 

Extensão no IFPR. E-mail: larissamellinger@yahoo.com  

mailto:Ca.po.ei.ra.karla@gmail.com
mailto:larissamellinger@yahoo.com
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em Curitiba, documentando e dando visibilidade a esta prática, 

que há pouco tempo havia sido registrada como patrimônio 

imaterial nacional, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN, 2008). No entanto, uma pergunta 

começou a surgir e ficou explícita naquele cenário e nos anos 

que se sucederam: Onde estariam as mulheres em 2010? Quais 

relações foram estabelecidas pelas mulheres naquela época 

para e com a capoeira? Qual a visibilidade das mulheres que 

permeavam o universo da capoeira? Mulheres ministravam 

aulas de capoeira? 

Ao refletir sobre estes questionamentos, o texto aqui 

abordado traz como sustentação o relato das experiências da 

Mestra Áurea, uma mulher forte, mãe e profissional, inserida 

no mundo da capoeira ao longo das últimas décadas, desde os 

anos 1980. O questionamento central do relato está em quais 

são e quais foram os obstáculos vivenciados em sua trajetória. 

Como, em sua visão, constituiu-se o tratamento aos homens e 

às mulheres e como se constituiu a inserção da mulher na 

capoeira, com seus dilemas, enfrentamentos, permanências e 

transformações. Este relato aborda elementos históricos, para 

se pensarem algumas relações e tensões estabelecidas no 

mundo da capoeira, diferenças entre os gêneros, a disputa 

ocorrida individualmente, em que é necessária a superação 

individual, e as mudanças constituintes deste processo. 

 

 

 



 

 
191 

 

A História pela Mestra 

Áurea Luíza Nino Farias Alcoforado, Mestra de capoeira 

– a Mestra Áurea –, começou a prática desta arte nos anos 

1980, mais precisamente em 1987. Quando começou a 

capoeira, viu que havia muito mais homens do que mulheres, 

“mas eu não tinha noção da diferença no sentido de luta para o 

gênero no grupo que comecei”, relata a Mestra. Sempre 

tiveram bastante mulheres, mas, claro, em número bem menor 

do que os homens. No grupo em que estava, não havia 

diferenciação de treinos, mas uma questão hierárquica “muito 

valente”, por exemplo, ninguém com menos de dois anos fazia 

parte de apresentações realizadas. Mulher não dava aula, nem 

tampouco estava nas organizações, mas treinava muita 

capoeira. Mestra Áurea nunca conseguiu ver disputa de 

território entre as mulheres da época, porém não lembra de 

estímulos de uma pelas outras para se dedicar a essa arte. “Não 

lembro muito de alegrias das vitórias de umas pelas outras, por 

exemplo, de um movimento realizado com êxito”. 

Começou capoeira em Recife, Nordeste do Brasil, onde 

o machismo é bem grande, segundo ela. Lá, passou dois anos 

de treino, de 1987 a 1989 (Figura 1), quando mudou para o sul 

do Brasil, mais precisamente para Curitiba. Começou a treinar 

em um grupo grande e também com muitas mulheres nos anos 

1990. Na sua percepção, a capoeira mudou e cresceu bastante. 

Acredita que a mulher entrou muito mais na capoeira, 

crescendo, do mesmo modo, uma grande disputa entre elas. 

Disputa no jogo, no toque, de quem treinava mais e de quem 
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se movimentava mais. Muitas vezes, uma disputa que não era 

sadia e, quase sempre, estimulada pelos homens. Lembra que, 

nas grandes rodas das sextas-feiras, geralmente, tinham brigas 

femininas. Também foi um tempo em que se tinha um espaço 

só para mulher na roda, onde só mulher jogava, quando se 

cantavam músicas com o tema mulher, e que hoje ela percebe 

que muitas músicas tinham um conteúdo pejorativo. “Naquele 

momento, eu via como algo bom, mas era uma visão feminina 

feita pelos homens”. Foi uma época de suma importância para 

a mulher na capoeira, era o início dos anos 1990. “Foram anos 

de muita luta pelo nosso espaço, mas neles tivemos muitas 

coisas que só agora, nós mulheres, nos damos conta de ter sido 

uma época machista. Temos como exemplo, as músicas 

usadas: ‘se essa mulher fosse minha, eu ensinava a viver, dava 

mamão com farinha a semana todinha pra ela comer’. E o pior, 

cantávamos junto sem sequer nos darmos conta do sentido da 

música e assim foram tantas e tantas…”. Relata que assim foi 

por algum tempo e que hoje isso diminuiu muito. 

Há bem pouco tempo, Mestra Áurea ouviu um 

depoimento da Mestra Janja47, em que ela falava que assim que 

entendeu o sentido das músicas ela combinou com suas alunas 

que, em qualquer lugar que elas estivessem, quando cantassem 

essas músicas, elas virariam as costas para a roda em forma 

de protesto. Para Mestra Áurea "o momento mulher" não é mais 

 
47 Mestra Janja, Rosângela Costa Araújo professora e pesquisadora do departamento de 

estudos de gênero e feminismo da faculdade de filosofia e ciências humanas da 

Universidade Federal da Bahia/UFBA; Mestra de Capoeira e cultura popular. Cofundadora 

e coordenadora do Instituto Nzinga e Estudos da Capoeira Angola e Tradições Educativas 

Banto no Brasil/INCAB, parte retirada do Currículo Lattes (On-line). 
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o que ela viveu nos anos de 1990: “O momento mulher agora 

é nos reunirmos em conjunto, com homens e mulheres, para 

cantarmos, jogarmos e falarmos o que queremos. Claro que 

existe uma hierarquia, porque continuamos achando que os 

mais velhos têm mais conhecimento e a capoeira ainda precisa 

de um norte de um mestre”. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Mestra Áurea e Mestre Birilo48. 
 

A Fundação do Força da Capoeira 

 Nos anos de 1990, Mestra Áurea e seu esposo, Mestre 

Kinkas49, resolveram seguir com seu trabalho sozinhos, 

fundando o grupo Força da Capoeira. “Tínhamos a necessidade 

de ter uma identidade nossa. Criamos o grupo e voltamos às 

nossas raízes, CAPOEIRA E CULTURA POPULAR, dando um 

 
48 Todas as imagens utilizadas no artigo fazem parte do acervo pessoal da Mestra Áurea. 
49 Mestre Kinkas (Joaquim Guedes) começou capoeira em 1976 na cidade de Recife, aluno 

de Mestre Birilo e Mestre Corisco. Começou seu trabalho de capoeira em 1985. Em 1993 

fundou o Grupo Força da Capoeira em Curitiba. Atua em projetos sociais. Ministra aulas de 

capoeira em escolas particulares, academias e associações (Fonte: Comunicação Pessoal). 
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maior espaço, além de capoeira e maculelê, entramos forte com 

o ensinamento do frevo, filho da capoeira50”. 

Mestra Áurea hoje percebe que não entendia muito bem 

qual era o seu papel. No início, quando começou a treinar, 

seguia os passos do seu Mestre, era ainda muito nova na 

capoeira e estava grávida naquela época. “Eu precisava me 

dividir entre as tarefas de casa, do trabalho e a minha 

responsabilidade que era absurda na capoeira. Demanda que 

eu soube que conseguiria suprir pela capoeira. Lembro bem, 

que, quanto mais presente eu estava, mais meninas entravam, 

identificavam-se com as propostas que o grupo tinha da cultura 

muito unida à capoeira. Talvez, estivessem mais seguras por 

terem uma outra mulher ali, em sala auxiliando um mestre, 

mas minha postura sempre foi de aluna, aluna mais velha, nada 

mais do que isso. Então, acho que aprendi e cresci com muitas 

delas, algumas que até hoje caminham com o grupo”. 

Os anos se passaram e Mestra Áurea confessa que, há 

bem pouco tempo, reconheceu alguns comportamentos 

machistas. “Tenho a certeza de que, ao longo dos anos, tinha o 

respeito de alguns por ser a mulher do mestre e não a aluna 

com mais tempo no grupo, sendo aquela que já tinha um 

trabalho e experiência na capoeira. Lembro bem de alguns 

momentos em que eu dava opiniões de construção de eventos 

ou treinos e que alguns alunos, até os mais velhos no grupo, se 

 
50 O frevo é um bem cultural que possui as dimensões da música, da dança e poesia. Sua 

origem está intimamente ligada às camadas populares e a própria formação da cidade do 

Recife. Os capoeiras fazem parte desta constituição, pois a repressão policial sobre o 

capoeira fez com que, na destreza da luta, seus golpes fossem disfarçados, possibilitando 

uma coreografia que passou a ter denominações próprias ao som das músicas, e interferiu 

diretamente na criação do passo, tipo de dança exibida pelo frevo de rua (IPHAN, 2016). 
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viravam para mim quando eu falava e diziam: ‘Vou esperar o 

mestre falar para ver o que ele acha’. Foi assim que comecei a 

ver que algo estava errado”.  

A internet chegou mais forte em sua vida e, com ela, 

encurtando a distância, trouxe mais acesso às outras mestras 

em evidência na capoeira (pessoas que dão aula, ou colaboram 

com a capoeira de alguma forma). Nesse momento, passou a 

ver que muitas mulheres tinham histórias parecidas com as 

suas. Apesar de estarem em cidades distintas, começou a olhar 

para estas mulheres e para as de seu grupo de uma forma 

diferente. “A luta é sempre a mesma, luta pelo espaço na 

capoeira. A luta da fala, para ser ouvida, para a organização, 

para não estarmos juntas somente fisicamente, para termos o 

nosso espaço. Eu sempre estive a frente, era eu que funcionava 

no grupo como uma ‘quase tudo’. Foi quando comecei a colocá-

las à frente nos treinos, nos eventos e nas viagens. Eu aprendi 

muito, descobri que a mulher é muito mais do que aquela que 

estuda, que treina, trabalha e que é mãe. Nós mulheres 

construímos nossos espaços, nos identificamos pelas nossas 

lutas. Sempre que tem uma mulher à frente, ou que seja 

representativa em um espaço da capoeira, nos sentimos muito 

mais firmes e seguras, assim eu penso”. 

  Antes, para Mestra Áurea, as mulheres eram muito 

mais concorrentes, hoje são muito mais companheiras, 

portanto, se ouvem e se acolhem mutuamente, ninguém fica 

para trás. Aprendeu também que a maturidade que se adquire 

dentro e fora da capoeira, proporciona essa visão. Quando não 
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se tem essa maturidade, há um ego exacerbado, por vezes 

esquecendo das mais velhas. Percebe também que ainda tem 

aquelas que não falam absolutamente nada, são as mulheres 

que não se posicionam. “Há muito pouco tempo me perguntei: 

Poxa, por que tem tantas meninas tão antigas na capoeira e 

ainda não chegaram perto da maestria? Descobri que a mulher 

pode ser ‘megapower’ em tudo, mas nunca serão vistas como 

iguais aos homens, pelos olhos deles, claro. Ouço de muitos: 

‘Ah, mas ela parou tal ano, por isso ou por aquilo’. No entanto, 

vejo em alguns grupos, que tem uns homens que também 

pararam e que mesmo assim conseguem a tão merecida corda 

da vez”. Ela percebe que, até hoje, quando há eventos e verba 

disponibilizada para essas ocasiões, os palestrantes ou 

oficineiros escolhidos, raras vezes, são do gênero feminino. 

“Assim vamos levando, a capoeira é uma cultura 

diferenciada, muito parecida com a vida. Falo da formação da 

capoeira comparativamente à criação de cada família. Acredito 

que tem coisas que nunca irão mudar, mas digo que tem o seu 

lado bom”.  

Depois de sua adolescência, Mestra Áurea passou toda 

a sua vida dentro da capoeira, construindo tudo dentro dela, 

como a sua família e sua profissão. Da capoeira tirou todo 

sustento, às vezes se entristece e chega a pensar em parar, 

pensamento que ocorre por muitas vezes, mas ainda acredita 

nela, na capoeira. “Aí vejo tantas mulheres dentro desse meio, 

que se expressam e que podem mudar o rumo de muitas coisas. 

Fico muito feliz e com muita coragem para continuar diante 
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dessas conquistas. Na minha experiência, só vi mudanças boas 

em todas essas décadas passadas, temos muito mais empatia 

umas pelas outras, nos reconhecemos e valorizamos muito 

mais”. 

 

A consagração de Mestra - Força Feminina 

Em 2013, no evento anual do grupo Força da Capoeira, 

na consagração de corda branca do Mestre Kinkas (Figura 2), 

fora sugerido que Áurea recebesse sua corda vermelha, de 

Mestra, a qual seria praticamente uma corda dada de surpresa. 

“Queriam me dar uma corda vermelha atrelada à dele, a minha 

formatura de Mestra, no momento dele. Não concordei, essa 

não é uma corda a ser recebida sem preparação, sem todo o 

seu devido ritual. Ao mesmo tempo, não me sentia preparada 

para tamanha responsabilidade e, naquele momento, eu estava 

treinando pouco, eu havia tido meu segundo filho, eu tinha um 

bebê de um ano de idade me tomando muito tempo (quase todo 

o que tinha), foi quando pedi dois anos para que pudesse 

preparar a minha Formatura. Nunca, absolutamente nunca, 

pensei em uma corda de Mestra, nunca me vi Mestra, mas 

enfim, eu topei, se assim puder dizer”. 
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Figura 2: Evento de Consagração da corda branca do Mestre Kinkas. 
 

A corda de Mestra foi sugerida pelo Mestre Xangô51, ele 

sempre foi grande incentivador das mulheres para que 

treinassem, que tivessem seu espaço. Importante frisar que era 

dezembro de 2013, havia dois anos para essa preparação.  

Em toda a sua trajetória na capoeira, Áurea sempre teve 

muitas mulheres no grupo construindo este espaço em 

conjunto. O nascimento do Força Feminina, movimento das 

mulheres do grupo Força da Capoeira, ocorreu em 2013, no 

momento então em que a corda vermelha para Mestra Áurea 

fora sugerida. 

“Um período se passou e eu, a cada dia, conseguia me 

manter mais assídua em meus treinos, meu segundo filho 

estava crescendo. Chegamos em janeiro de 2014, fiz uma 

reunião com todas as mulheres do grupo, das mais velhas às 

 
51 José Edelsio Soares Filho, professor de Educação Física e Mestre de Capoeira, conhecido 

como Mestre Xangô, iniciou a capoeira na década de 1980, em Sergipe. Desde essa época, 

começou a fabricar instrumentos e artesanatos relacionados a essa arte. Em 1988, passou 

a ministrar aulas de capoeira para crianças e adultos e em 2000 fundou o Grupo Jogar 

Capoeira (Fonte: comunicação pessoal). 
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mais novas, coloquei para elas uma proposta de fazermos um 

evento em conjunto, algo que tivesse a nossa cara, sim a nossa, 

porque todas as presentes queriam as mesmas coisas, 

queríamos um evento que nos identificasse em todos os seus 

detalhes”.  

Em fevereiro de 2014 começaram os treinos específicos, 

em um dia da semana, só para as mulheres do grupo, além dos 

treinos em seus locais regulares. Era um dia só para as 

mulheres, com treinos, conversas e onde iam alinhavando cada 

vez mais seus pensamentos e objetivos. A cada semana 

convidavam os mais velhos do grupo para acompanhar os seus 

treinos, um de cada vez. Havia um domínio feminino. “E assim 

foram treinos infindáveis, uma grande união, mulheres fortes, 

gênios fortes, mas todas com um comprometimento incrível, 

não me lembro de brigas, infelizmente já ouvi dizer que muitas 

mulheres quando estão juntas brigam. Assim foi o ano de 

2014”, relata Mestra Áurea.  

Em março de 2015, além dos treinos específicos, 

começaram os ensaios da parte cultural do evento. Contratou-

se o Contramestre Carlos Ferraz, conhecido como Carlinhos, 

praticante de capoeira angola, integrante do Grupo Resistência 

e Arte, para a condução, como um Maestro. “Vale a pena 

ressaltar que o contratamos sim, afinal esse é o ofício, a 

profissão dele, precisamos valorizar sempre! Foram longos 10 

meses entre treinos e ensaios, eu queria de um jeito, o 

Contramestre achava melhor de outro, mas nos entendíamos. 

Tinha muito canto, instrumentos, orquestra de berimbaus e 
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dança”. Em suma, assim tomou forma o Força Feminina, uma 

junção de mulheres, dentro de um movimento, em um 

momento de uma graduação de reconhecimento de uma 

Mestra. 

Figuras 3 e 4: Integrantes do processo de construção das apresentações para 
o evento de formatura de Mestra. Teatro Paiol, Curitiba/PR – 2015. 

 

“Em dezembro de 2015 chegou o Grande Dia (Figuras 3 

e 4), tudo organizado, no lugar mais lindo que Curitiba tem, no 

Teatro Paiol, como foi difícil conseguir esse lugar. Tivemos uma 

grande contribuição, um grande contato, ou influência se puder 

falar assim, da Adriane Perin, nossa Rubi. Foram muitos papéis 

assinados com vários combinados, um deles era não ter comida 

no local. Aí sabe o que ganhei? A comida de Iansã, sim, era 4 

de dezembro, dia de Iansã. A comida fora feita por dona 

Carmita, a primeira mulher que trouxe o acarajé para Curitiba. 

Dona Carmita e todo o terreiro de candomblé de pai Paulo 

estavam lá e tivemos um Xirê52 na abertura do evento. Eu não 

 
52 Palavra em iorubá que significa dança ou roda. As cantigas de Xirê, nos rituais de 

candomblé, são cantadas no início de cada celebração do terreiro com o intuito de convocar 

os orixás para a festa, é a entrada dos orixás nas cerimônias (SAMPAIO; JUNIOR, 2018). 
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sou de religião de matriz africana, mas tenho grande respeito e 

admiração por toda ancestralidade e significado que carrega. 

Foi uma linda festa, ali estavam todas as pessoas que 

eu gostaria que estivessem: Mestre Birilo, um dos Mestres 

fundadores do Grupo Meia Lua Inteira, que é minha referência 

cultural e capoeirista, meu Mestre e esposo - Kinkas, meu 

padrinho, Mestre Xangô, meus amigos contemporâneos, 

mulheres mestras que são referência, Mestra Portuguesa53 e 

Mestra Sheila54, a Contramestra Karllinha Reis55, minhas 

amigas e meus amigos de caminhada, o meu grupo e todos os 

grupos convidados. Nesse ano tivemos a Mestra Zanga56 como 

convidada especial para o Força Feminina. 

Estava tudo certo, cenário, roupas (todas feitas por 

mim) vestidos e batas de lese brancos, ali estava minha energia 

para cada uma das pessoas componentes da parte cultural do 

evento. Teve Maculelê, Coco, Samba, Xaxado, Maracatu, Frevo 

 
53 Andrea Bienenstein de Farias Soares, professora de Educação Física e Mestre de 

Capoeira, conhecida como Mestra Portuguesa. Iniciou a capoeira em 1983, em Niterói, Rj. 

Em 1988 começou a ministrar aulas para crianças e assim permanece até hoje. Criou um 

método de ensino lúdico para crianças a partir do berçário. Em 2000 fundou o Grupo Jogar 

Capoeira (Fonte: Comunicação Pessoal). 
54 Sheila Franco Martins, natural do Rio de Janeiro. Formada em Educação Física pela 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Iniciou a prática da Capoeira em 1981 no 

Grupo Aide com Mestre Vieira, logo depois foi aluna do Grupo Senzala e em seguida Grupo 

Capoeira Brasil. Fundou em 20 de novembro de 1999 a Cia Cultural Sheila Capoeira. 

Certificou sua Formatura de Mestra de Capoeira no dia 30 de novembro de 2013, através 

do Mestre Xangô (Fonte: Comunicação Pessoal). 
55 Karla Rodrigues dos Reis. Natural de Brasília, iniciou a capoeira em 1990, reside em 

Joinville-SC. Acadêmica do curso de Fisioterapia pela Faculdade Guilherme Guimbala e 

acadêmica do curso técnico em Teatro pelo IFC. Desenvolve trabalhos com Capoeira, 

percussão e algumas Danças Populares há 22 anos (Fonte: Comunicação Pessoal). 
56 Primeira Mestra Edificadora formada pelo Grupo de Capoeira Beribazu em Brasília. 

Iniciou a capoeira em 1990. Idealizadora do Encontro Feminino de Capoeira em seu grupo 

e do Projeto Social "Educar através do Movimento da Capoeira" em Planaltina Distrito 

Federal. Foi agraciada com Moção de Louvor em Homenagem aos Mestres e Contramestres 

de Capoeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Recebeu premiação como Agente 

Cultural no segmento Patrimônio Histórico e Artístico, Material e Imaterial pela Lei Aldir 

Blanc (Fonte: Comunicação Pessoal). 
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e Chico Science, eu, como uma boa pernambucana, não poderia 

esquecer dele. Digo que foi um dia inesquecível, extremamente 

elaborado, planejado com muito carinho por todos os 

componentes e por todos os convidados que ali estavam, 

porque todos foram escolhidos a dedo. Foi uma festa linda! 

(Figuras 5 a 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 5 e 6: Festividades referentes aos rituais de Formatura de Mestra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figuras 7 e 8: Fotos das festividades referentes aos rituais de Formatura de 
Mestra. 
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Muita coisa mudou na minha vida como capoeirista após 

a corda vermelha, de alguma forma, tanto para homens como 

para mulheres. Acho que vivia em um certo anonimato. Depois 

da corda vermelha, minha vida como capoeirista mudou 

bastante. Fui descoberta por algumas pessoas para ministrar 

aulas e palestras. Sim, foi um desafio, sem dúvida, e ainda sigo 

me desafiando e sendo desafiada”. 

 

Força Feminina – Força de Dandara 

Depois do Força Feminina, que tomou também um 

formato de um evento dentro da formatura de Mestra Áurea, as 

mulheres do grupo passaram a se sentir estimuladas para 

prosseguir com os encontros propostos continuando com o 

Força Feminina semanalmente. 

Sentiu-se a necessidade de ter um evento criado pelas 

mulheres do grupo - nasceu, então, o Força de Dandara, 

idealizado pela Professora Karla Oliveira, a Kaká. Mestra Áurea 

comenta: “Ela [Professora Kaká] achou que teríamos forças 

para um evento organizado por nós, pela necessidade de 

abrigarmos mais mulheres, para nos identificarmos e de termos 

homens e mulheres em nossa casa, com oficinas ministradas 

por nós, inclusive chamando mestras de fora do nosso estado 

para compartilhar seus saberes. Dandara57, para a Professora 

Kaká, representaria a força que conquistamos ao longo da 

trajetória do Força Feminina”. 

 
57 Heroína e guerreira do Quilombo de Palmares, símbolo de resistência e luta contra a 

escravidão (ARRAES, 2016). 
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Em 2017, ocorreu a primeira edição do Força de Dandara 

(Figura 9). O evento teve, como composição, três oficinas 

ministradas pela Professora Kaká, pela Mestra Áurea e pela 

Mestra Iuna.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 9: Oficina realizada na primeira edição do Força de Dandara. 
 

Mestra Iuna, Mestra que integra o Grupo Candeias, foi 

uma das primeiras mulheres representativas que Mestra Áurea 

conheceu na capoeira, ainda na época em que o JEBS - Jogos 

Estudantis Brasileiros - aconteciam, foi aproximadamente em 

1988, em São Luís do Maranhão. “Foi uma honra receber a 

Mestra em nossa casa. O evento inteiro foi pensado pelo nosso 

coletivo feminino, até porque essa era a proposta inicial, de que 

todas pudessem opinar, com organização da Professora Kaká”.  

Em 2018 foi realizada a segunda edição do Força de 

Dandara. Nesse ano, ocorreram oficinas ministradas pela 

Professora Goiaba58, naquela época instrutora, pela 

 
58 Margarete Sant Ana Cerqueiro. Professora da Secretaria de Educação do Estado do 

Paraná e Professora de Capoeira do Grupo Muzenza. Iniciou capoeira em 1992, em 

Maringá, com o Mestre Sanhaço (Fonte: Comunicação Pessoal). 
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Contramestra Sereia e por Mestra Brisa59, a convidada especial 

para essa edição. “Na época não conhecia Mestra Brisa 

pessoalmente, mas tínhamos um contato quase que diário 

virtualmente, por redes sociais. Mestra Brisa é até hoje uma 

grande referência para mim, com ela aprendi muito, sou grata 

aos ensinamentos transmitidos por essa pessoa tão especial”, 

relata Mestra Áurea. 

 Também ocorreu, na segunda edição, um momento 

cultural, em que Mestra Áurea idealizou as apresentações. A 

Professora Tica60 proporcionou neste momento um presente, 

com seu talento para o violão, ajudando a compor uma das 

apresentações, um canto para a puxada de rede61.  

Em 2019 não se teve recursos financeiros para que 

acontecesse a terceira edição do Força de Dandara. Nesse ano, 

então, ocorreu uma vivência, dentro do evento anual do Força 

da Capoeira, em dezembro de 2019, com oficinas culturais, em 

parceria com a Mestra Áurea, a Contramestra Sereia e a 

 
59 Carolina Gusmão Magalhães (Mestra Brisa), mestra de capoeira desde 2009 pela 

Associação Cultural GUETO (Salvador.BA). Membro da World Capoeira Federation (WCF). 

Professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), doutoranda 
em Nutrição (UFBA), mestra em Gestão Social (UFBA), nutricionista e mãe de 03 filhos 

(Fonte: Comunicação Pessoal). 
60 Professora e gestora da Escola Pinhal Capoeira. Graduada, com licenciatura plena, em 

pedagogia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em Educação das 

Relações Étnico-Raciais pela UFPR. Mestra em Educação pela UFPR. Atua como professora 

na Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Curitiba – PR (Fonte: Comunicação 

Pessoal). 
61 A Puxada de Rede, era a atividade pesqueira dos negros recém-libertos do litoral 

nordestino, que encontraram na pesca do “xaréu” uma forma de sobreviverem. Era exigido 

um esforço tremendo de muitos homens para a tarefa da puxada de rede que era 
acompanhada de cânticos, na maioria em ritmo triste, que representava a dificuldade de 

vida daqueles que tiram o seu sustento do mar. Ao mesmo tempo dava um ar de ritual e 

beleza àquela atividade. Quando enfim terminavam de puxar a rede, eram entoados 

cânticos em agradecimento à pescaria e o peixe era partilhado entre os pescadores e 

começava o festejo em comemoração. (Disponível em: 

https://wp.ufpel.edu.br/nufolk/2014/06/17/aula-de-puxada-de-rede-e-maculele/. Acesso 

em 30 dez. 2020). 

https://wp.ufpel.edu.br/nufolk/2014/06/17/aula-de-puxada-de-rede-e-maculele/
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Professora Kaká. “Numa noite surreal, numa energia que não 

esperei que fosse tamanha, coisas que só quem é capoeira sabe 

sentir, só quem esteve lá saberia dizer”, afirma Mestra Áurea e 

complementa: “Assim fechamos o ano de 2019, sem saber o 

que nos esperava para 2020. Foi tão doido que em 2020 

fizemos uma vivência com a Professora Kaká, em comemoração 

ao Dia da Mulher, um dia antes de sermos impedidos de nos 

encontrar, em função da pandemia. Assim, nos vimos, em roda 

de capoeira, pela última vez”. 

 

O desafio de ministrar aulas 

São muitos desafios nesse espaço de resistência que a 

capoeira representa, para as mulheres é um desafio ainda 

maior, para serem reconhecidas, para que possam assumir o 

papel de professoras e que os outros assim as percebam.  

Mestra Áurea iniciou seu trabalho de capoeira com 

crianças em 1999. Desde então, ministrou aulas em 

associações e escolas, sempre com muita criatividade (Figura 

10). Hoje vive o desafio de se reinventar com aulas virtuais, 

processo que foi acelerado pela pandemia atual que o mundo 

está vivenciando.  

No ano de 2020, o grupo Força da Capoeira criou muitas 

estratégias virtuais: aulas semanais, cursos aos sábados, 

reuniões com o grupo e, dessa forma, vem se reinventando 

como um todo. Há uma organização do Grupo para a 

manutenção do vínculo, para quando for possível a volta dos 

treinos e rodas presenciais. 
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“Contei com o olhar feminino de muitas mulheres em 

toda minha trajetória, mas digo que muito mais agora. Aqui 

deixo o meu recado para todas: a capoeira é arte, luta e 

resistência, porém só nós podemos estar por nós mesmas 

dentro dela, precisamos descobrir que somos muito mais do 

que capoeiristas dentro da arte”, afirma Mestra Áurea. 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Oficina de Frevo ministrada pela Mestra Áurea.  

 
Considerações finais 

Passados dez (10) anos da publicação do livro citado na 

introdução deste trabalho, atualmente em Curitiba, tem-se 

consagradas duas Mestras de Capoeira. Diversos movimentos 

de fortalecimento e visibilidade da mulher na capoeira 

curitibana e paranaense e um esforço coletivo das capoeiristas 

para a manutenção de vínculos e troca de saberes.  

O cenário da capoeira mudou bastante, daquele 

apresentado pela Mestra Áurea desde a década de 1980 até os 

dias de hoje. A mulher capoeirista vem conquistando seu 

espaço em um processo constante de aprendizagem e de 

amadurecimento dentro da arte/luta. 
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 É fato que processos históricos, sociais e culturais não 

estão descolados de todo o relato aqui apresentado. Há a 

necessidade de se fazer as conexões necessárias entre um 

relato de experiência e o contexto da sociedade em que se vive. 

Nesse sentido, compreender a história e a cultura, a partir dos 

seus fazedores, é um processo extremamente rico e de 

percepção contextualizada da realidade atual. Os desafios 

continuam postos, as experiências continuam pulsantes e a 

capoeira resiste em sua pluralidade, com seus elementos que 

permanecem e aqueles que se transformam. 
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REFLEXÕES SOBRE OS LUGARES DAS 

MULHERES NAS CAPOEIRAS62 
           

 Alessandra Barreiro da Silva63 

 

Introdução 

 O título proposto para esse texto nos apresenta alguns 

caminhos que vamos percorrer para abordar essa temática: 

refletir sobre os lugares, e mesmo ausências de lugares das 

mulheres, inúmeras, plurais, singulares; nas capoeiras, que 

tiveram e têm significados distintos em cada momento histórico 

e contextos sociais. 

 A capoeira, enquanto prática corporal diaspórica, 

inserida na cultura afro-brasileira, embora venha carregada de 

vários elementos da cosmologia africana, foi incorporada à 

lógica ocidental e nacional. Este fato fez, e faz, com que a/o 

capoeira reproduza vários elementos da sociedade brasileira, 

inclusive as opressões de gênero, tão evidentes, considerando 

as duas principais bases do Brasil: o escravismo e o 

patriarcalismo. Como consequência, vivemos em um país 

racista, machista e extremamente desigual.  

 O processo de colonização do Brasil, como é bem sabido 

pela maioria, e também ignorado por um grande grupo que 

insiste em manter práticas colonizadoras, é caracterizado pela 

 
62 Este texto foi escrito a partir das inúmeras reflexões e debates realizados durante a 
pandemia do COVID-19 (lives, cursos e programas on-line), algumas observações e 

estudos advindos do mestrado em Antropologia Social, bem como as experiências de vinte 

e dois anos de capoeira. Para melhor definir, é fruto do existir e resistir como mulher.  
63 Professora Coruja (Grupo Art Brasil de Capoeira). Licenciada em Educação Física pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Mestra em Antropologia Social (UFG). Professora 

concursada da Rede Estadual de Educação do Estado de Goiás. Professora de Capoeira em 

Associação de Moradores. E-mail: capoeiracoruja06@gmail.com  

mailto:capoeiracoruja06@gmail.com


 

 
210 

 

noção de “colônia de exploração”, ou seja, o objetivo era gerar 

lucro para a metrópole. A exploração, para além dos recursos, 

também violentou e destruiu incontáveis vidas negras e 

indígenas e, principalmente, a vida de mulheres desses grupos. 

O trabalho escravo massacrou esses povos, em especial, a 

população negra que, aliás, rompe a ideia de divisão de trabalho 

a partir do gênero, pois grande parte das mulheres negras 

exercia as mesmas tarefas que os homens.  

 A escravidão foi um crime brutal e, junto com ela, a 

violência e o estupro das mulheres reafirmam o terror desse 

período. Apesar de abolido legalmente, esse período ainda traz 

consequências devastadoras. Dados do Atlas da Violência 

(BUENO, 2020) produzido pelo IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), apontam que o maior índice de violência, 

independentemente de qual modalidade, acontece entre 

homens e mulheres negras. Esses dados comprovam que o 

escravismo e o patriarcado continuam reforçando e produzindo 

desigualdades (SILVA et al., 2013), (os menores salários são 

das mulheres negras) violentando e matando o povo negro. 

Enquanto a violência contra a mulher branca diminuiu, a 

violência contra a mulher negra aumentou.   

 O Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916, on-line) 

institucionalizava a desigualdade de gênero, em outros termos, 

autorizava o privilégio e domínio masculino. Como exemplo, 

presente neste código, podemos citar o Art. 6 da lei 3.071 onde 

se afirmava que as mulheres: “São incapazes, relativamente a 

exercer a certos atos ou a maneira de exercer”.  Continua: “Art. 
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233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Compete-lhe: 

A administração dos bens comuns e dos particulares da mulher 

[...]”. Esse código foi revogado pela Lei nº 14.406, de 2002. 

Com mais de cem anos de abolição da escravatura, a população 

negra ainda não foi completamente inserida em nossa 

sociedade, e nem desvinculada da “identidade escrava”. 

Imaginem que os impactos do código civil de 1916 ainda são 

bastante latentes em nossa cultura. 

Seguindo a análise sobre os lugares e não lugares 

ocupados por mulheres, apenas em 1934 elas conquistaram o 

direito constitucional do voto no Brasil. Apesar dessa conquista, 

a representação política ainda é mínima. Em estudos sobre as 

mulheres na política apresentados pelo site ONU Mulheres – 

Brasil (2020), o Brasil ficou em penúltimo lugar da América 

Latina em representação feminina (apenas 15% no Congresso 

Nacional, tendo números menores entre vereadores e 

prefeitos).  

Continuamos a sequência de negação de direitos:  O 

decreto-Lei 3.199, de 14/4/1941, que previa textualmente: 

“Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos 

incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para 

este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as 

necessárias instruções às entidades desportivas do país.” 

(MAEDA, 2019, on-line). Este decreto vigorou até 1979 e, 

mesmo sem reduzir a capoeira à prática esportiva, sabemos 

que esta é uma possibilidade dentro das inúmeras capoeiras 

que conhecemos ou vivenciamos. Portanto, um decreto que 
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também consolidava a ideia de que “capoeira é coisa de 

homem”.  

  A primeira lei para combater a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, somente foi 

sancionada em 2006, o que não impediu/impede que inúmeras 

mulheres fossem, e continuem sendo, vítimas de feminicídio. 

No ano de 2019 houve um crescimento de 7,2% nos casos de 

feminicídio, com 1.310 mulheres assassinadas no ano referido 

(BRAGON; MATTOSO, 2020). Ser mulher ainda é um fator de 

risco e, se associarmos a outras formas de desigualdade, como 

raça e classe, o risco pode ser três vezes maior.  

 Nossa intenção não foi produzir uma linha do tempo, 

muito menos construir uma historiografia sobre as mulheres no 

Brasil. As datas acima apresentadas servem apenas como 

amostra dos não lugares ocupados e, mais do que isso, dos 

lugares retirados, impedidos e negados às mulheres.  

No próximo tópico, faremos uma reflexão sobre esses 

lugares/não lugares das mulheres nas capoeiras. Como afirma 

essa grande referência de estudos e luta pelas mulheres, 

Mestra Janja64, a capoeira é a pequena roda, que está inserida 

na grande roda, que é o mundo (ARAÚJO, 2004). Nesse 

sentindo, para entendermos a pequena roda, é preciso 

dialogarmos com a grande roda.  

 

 

 
64 Rosângela C. Araújo - Mestra Janja é uma das personagens mais conhecidas no universo 

capoeiragem. É fundadora do grupo Nzinga de Capoeira Angola. Formada em História pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e doutora em Educação pela Universidade de São 

Paulo. 
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Da grande roda para a pequena roda  

 Desde quando as mulheres estão na capoeira? Sempre 

teve mulher na capoeira? Por que os nomes das mulheres não 

aparecem na história? Poderíamos continuar uma série de 

perguntas sobre a presença das mulheres nas capoeiras e, 

assim como quando discutimos a origem e o conceito dessa 

prática, existem diferentes respostas. Tentaremos apresentar 

algumas respostas e levantar muitas perguntas. Sabemos que 

problematizar e desnaturalizar (deixar de achar que é natural, 

por exemplo, as mulheres não aparecerem nas histórias) são 

exercícios necessários para a mudança.  

 A tese intitulada “Mulheres incorrigíveis: capoeiragem, 

desordens e valentia nas ladeiras da Bahia (1900-1920)”, de 

Juliana Foltran, traz brilhantes dados e reflexões sobre o que 

chamaríamos de “histórias não contadas ou histórias negadas”. 

Centenas de mulheres foram mapeadas, entretanto, como 

afirma a autora, os mesmos elementos que serviam para 

identificar um homem como capoeira, não eram aceitos para 

legitimar a identidade de uma mulher como sendo capoeira 

(FIALHO, 2019). Pois bem, poderíamos fazer outras perguntas: 

Quem escreveu essas histórias? A quem interessava essas 

histórias?   

 É evidente que houve um processo de silenciamento e 

apagamento das mulheres na história e dentro da capoeira não 

foi diferente. A dicotomia público/privado, por exemplo, na qual 

o espaço público seria masculino e o espaço privado (a casa), 

seria feminino, foi utilizado durante muito tempo, inclusive 
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esteve presente em minha dissertação, como uma reprodução 

das explicações rasas, para legitimar a capoeira enquanto 

prática masculina.  

Dentro da história da capoeira uma das hipóteses 
mais aceitas para a reduzida presença da mulher 
nesse espaço durante os séculos XIX, XX e quem 
sabe XXI, é a relação público-privado, tendo em 

vista que a capoeira acontecia na rua, um lugar 
[...] de homens. (BARREIRO, 2014, p. 81). 
 

Fialho (2019), contrapondo a ideia defendida no 

mestrado de que as mulheres não frequentavam as ruas, nos 

alerta de que o espaço público não era para a mulher branca, 

mas a mulher preta sempre esteve lá, lutando pela 

sobrevivência, navalhando, gingando. A partir do estudo dessa 

autora, podemos compreender que, apesar de existir uma 

demarcação de gênero para espaços públicos/privados e papéis 

sociais diferentes para homens e mulheres, de acordo com as 

categorias raça e classe, esse processo não se faz de forma tão 

demarcada. Isso significa dizer que as mulheres negras sempre 

estiveram na rua, inclusive exercendo atividades consideradas 

masculinas, como navalhar.  

Para pensarmos as questões de classe, poderíamos citar 

o ato de capinar um lote, por mais que seja visto como trabalho 

de homem, muitas mulheres pobres exerceram e exercem essa 

função devido a necessidades sociais concretas. Atualmente, 

existe todo um processo de questionamento e reconstrução dos 

chamados “papéis de gênero”, numa tentativa de ressignificar 

o que é “coisa de homem e coisa de mulher”.  

A reestruturação dos papéis sociais e divisão do trabalho 

a partir do gênero é de suma importância para superarmos, por 
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exemplo, a sobrecarga do trabalho doméstico, considerado 

feminino. Ainda precisamos consolidar que o filho da mãe, 

também é filho do pai e, portanto, os cuidados precisam ser 

compartilhados, inclusive na hora do treino e da roda de 

capoeira.   

 As músicas “Oi nega que vende aí?” e “Dona Maria do 

Camboatá, ela chega na venda e manda voltá”65, em vários 

momentos foram interpretadas como se as mulheres 

estivessem “fora da roda”, desconsiderando que as mulheres, 

principalmente as mulheres negras, tinham múltiplas tarefas. 

Elas vendiam coco e navalhavam também. Optamos em colocar 

o “fora da roda” entre aspas, pois sabemos que as capoeiras 

(motivo pelo qual preferimos o nome no plural), tiveram 

diferentes configurações, seja de acordo com o momento 

histórico, região ou necessidade. Portanto, ainda que 

atualmente a roda seja um elemento de grande representação 

na capoeira, nem sempre ela foi elemento obrigatório.  

 Saindo desse campo de disputa, sem desconsiderar a 

batalha de afirmação e negação da mulher na origem da 

capoeira, comecemos a analisar como foram as ocupações, 

permanências e ausências delas nas capoeiras. “Capoeira é 

coisa de homem”. “Capoeira é pra homem, menino e mulher, 

só não treina quem não quer”. “Qualquer mulher pode treinar 

capoeira, se ela não treina é porque ela não quer”. “É só ela se 

esforçar o tanto que um homem se esforça”. Quem nunca ouviu 

alguma dessas frases?  

 
65 Músicas de domínio popular cantadas nas rodas de capoeira. 
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 Mestra Janja [s.d.], em entrevista concedida à revista 

“Textos do Brasil” avalia que o número de mulheres que 

praticam capoeira fora do Brasil é maior do que o número de 

homens, entretanto, em se tratando das hierarquias presentes 

nessa prática, os homens ocupam as maiores graduações e os 

maiores cargos. Também poderíamos fazer um pequeno 

exercício de observar quantas Mestras conhecemos, quantos 

grupos são liderados por mulheres, em quantos eventos não 

direcionados às mulheres você encontrou mulheres ministrando 

aulas? Na cidade de Aparecida de Goiânia, por exemplo, não 

temos nenhuma Mestra de capoeira. Podemos nos conformar 

com uma resposta rasa e descontextualizada de que elas não 

chegam nesses lugares porque não se esforçam, ou nos 

perguntar por que as mulheres não ocupam esses cargos ou 

demoram tanto tempo para chegar nesses espaços?  

 Novamente precisamos relembrar que a capoeira é a 

pequena roda e, para que cheguemos nela, precisamos lidar 

com todas as mazelas da grande roda, que como já tratamos 

na introdução, é repleta de desigualdades. Essas privações de 

direitos, mesmo considerando que legalmente tivemos 

avanços, ainda criam inúmeras barreiras para mulheres 

chegarem e, principalmente, permanecerem na capoeira. A 

dupla, tripla e, até mesmo quádrupla jornada de trabalho, 

consome o tempo e grande parte da energia das mulheres. As 

relações abusivas e de controle por parte dos companheiros 
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ainda fazem com que “se essa mulher fosse minha eu tirava da 

roda”66, e tiram.   

 Quando conseguem chegar na pequena roda, a não 

aceitação dos filhos/filhas nesses espaços, os assédios, 

violências, testes e cobranças excessivas, muitas vezes não 

permitem que permaneçam. Nesse caso, vale ressaltar que as 

mulheres não estão reivindicando privilégios, mas sim o direito 

de igualdade a partir do respeito às diferenças. Possuímos 

singularidades que precisam ser respeitadas, mesmo que o 

treino deva ser contínuo (ou algumas pessoas defendam que 

seja), uma mãe pode precisar se retirar para amamentar. 

Sabemos que temos que tocar, cantar, jogar, conhecer a 

história, ensinar, dedicar-nos, o que parece ser uma 

especificidade das e dos capoeiristas, e não apenas das 

mulheres. Mas as cobranças são: tocarmos, cantarmos e 

jogarmos muito, como se, para sermos capoeiristas, 

tivéssemos que ser muito mais que os outros camaradas.  

 

Sobre as rodas que vivemos, queremos e lutamos 

 Não há dúvidas de que as mulheres estão nas rodas de 

capoeiras, cada vez mais atuantes, seja jogando, tocando, 

ensinando, estudando, escrevendo, lutando e resistindo. 

Quantas palavras de dores e de glórias podemos proferir sobre 

as mulheres “endiabradas”, “navalhistas”, da “pá virada”, 

“cabelinho na venta”, desordeiras, valentonas, ou 

simplesmente capoeiras/capoeiristas. Nós, mulheres, estamos 

 
66 Música de domínio popular cantada nas rodas de capoeira.  
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aqui, chegamos nessa roda e pretendemos permanecer, mas, 

além disso, queremos que outras mulheres cheguem, 

permaneçam e sejam protagonistas nesses lugares. 

Nenhuma das conquistas citadas na introdução deste 

artigo foram dadas a nós mulheres. Cada lei revogada, ou 

direito adquirido, foram alcançados com muita luta. Portanto, 

falaremos um pouco sobre as estratégias de resistência e 

lugares que pretendemos ocupar. Sendo assim, será utilizada 

minha experiência de vinte dois anos dentro da capoeira, 

participação em eventos e vários debates realizados tanto 

dentro da academia, durante o mestrado em Antropologia 

Social, quanto dentro e ao redor da pequena roda. 

Iniciei a capoeira aos quatorze anos de idade em um 

projeto social. Na época, sonhava em ser bailarina, mas como 

não tinha condições financeiras, após assistir uma apresentação 

de Maculelê67, decidi entrar na capoeira para aprender essa 

dança. Passados três meses de prática, descobri que em nosso 

grupo, mulheres não dançavam Maculelê. Apesar da grande 

tristeza, continuei treinando, pois já tinha me apaixonado pela 

capoeira.  

Permanecer nesse lugar não era tarefa fácil. Além das 

dificuldades financeiras, o que já produz outra série de 

obstáculos, como participação em eventos, viagens e cursos, 

era preciso conciliar estudo, trabalho e ajuda em casa. Um lugar 

com muitos homens, questionado por minha família como não 

 
67 Folguedo popular do Recôncavo Baiano, misto de dança guerreira e jogos de bastões 

(LOPES, 2004 apud LIMA, 2006, p. 125).   
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sendo lugar de moça. Me lembro bem da minha avó dizendo: 

“Não tem vergonha de ficar abrindo as pernas para aquele 

monte de homem?”. Além do mais, não tinha muita “habilidade 

para capoeira”68. Apesar de todos os obstáculos, decidi provar 

para mim e para meu primeiro mestre que conseguiria. Ele vivia 

dizendo que eu era muito mole e que devia fazer balé. Fui a 

única que permaneceu dentre mais de cinquenta mulheres que 

faziam parte do projeto.  

A roda era um lugar inseguro e violento. Homens, em 

sua maioria, rápidos e com muita força, mulheres que se 

atracavam na roda, inclusive com socos e puxões de cabelo. 

Naquele período, final dos anos 1990, parecia haver uma guerra 

entre as mulheres. Eu insistentemente dizia: “não gosto de 

jogar/treinar com mulheres”. Existia certo incentivo ao campo 

de guerra, brigas e desavenças. As mulheres eram postas umas 

contra as outras, víamos nossas camaradas como inimigas. 

Reproduzíamos e, em alguns momentos, continuamos a 

reproduzir, falas e atitudes machistas. Até 2012, dizia que não 

gostava de dar aulas para mulher, pois acreditava que as 

mulheres eram muito moles e manhosas. Somos atravessadas 

pela estrutura patriarcal, e acabamos reforçando essas ideias, 

 
68 Precisamos lembrar que as habilidades são construídas socialmente. Portanto, se uma 

menina brinca apenas de boneca ou de fazer comidinha ela vai desenvolver habilidades 

para os serviços domésticos e, consequentemente, terá mais dificuldades que o menino 

que brinca de pique pega, bete, queimada, futebol etc. Apesar de não possuírem os 
mesmos fundamentos, esses jogos e brincadeiras desenvolvem habilidades que também 

são necessárias para capoeira. Poderíamos citar a defesa e ataque presentes no futebol, a 

esquiva necessária para jogar queimada, o ato de rebater uma bola no bete, que pode ser 

associado a um contragolpe ou mesmo recebimento de um golpe. O que queremos dizer é 

que as nossas experiências, sejam elas cotidianas ou no universo das práticas corporais, 

poderão desenvolver mais ou menos a nossa inteligência corporal, e isso não está 

diretamente associado a noção de sexo e gênero.  
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o que ocasiona a opressão intragênero, mulheres que oprimem 

outras mulheres.  

Apesar de não assumir uma identidade feminista69 antes 

da data referida acima, havia uma busca constante pela 

permanência e ocupação dos espaços. Com muito orgulho, 

relato que fui a primeira mulher do meu grupo a fazer Maculelê 

e ter um espaço sob coordenação. Contudo, minha inserção no 

mestrado, contato com Mestra Janja e com o coletivo de 

Mulheres Angoleiras de Goiânia, foram imprescindíveis para 

uma tomada de consciência sobre os processos de opressão e 

participação nos movimentos de mulheres. Trago esse ano 

como um marco de inserção na luta pelas mulheres, pois, 

apesar de resistir e buscar espaço dentro da capoeira antes da 

entrada no mestrado, ainda não havia consciência dos 

processos de luta e opressão.   

Começar a ministrar aula, apesar de não ter sido uma 

escolha, tendo em vista que assumi esse lugar depois que meu 

mestre decidiu permanecer apenas na carreira militar, foi, e é, 

uma grande arma de resistência. Depois de dezoito anos, ainda 

sou uma das poucas mulheres que ministra aulas de capoeira 

em minha cidade. Inicialmente, os testes eram constantes, 

desde pessoas que chegavam com a intenção de acabar com a 

roda ou conferir cada batida da baqueta no arame do berimbau. 

Nos espaços pelos quais sou responsável, na maioria das vezes, 

 
69 Existem inúmeros conceitos para feminismo, de forma geral, estou abordando como uma 

teoria, posicionamento político e movimento social que luta pela libertação e equidade de 

direito de todas as mulheres.   
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inicio a roda com Gunga70, toco, canto, jogo à vontade, o que 

não acontece com tanta frequência em outras rodas. Ao 

contrário, quando consigo chegar na bateria, nem sempre 

tenho a vez do canto ou permaneço por muito tempo.  

Também é interessante relatar que, quando estou 

ministrando aula e alguém chega para assistir, geralmente 

procura um aluno, o mais alto e mais forte, para pedir 

informações. Algumas vezes, quando esses homens descobrem 

que é uma mulher quem é responsável pelas aulas, viram as 

costas e vão embora.  

“Você quem dá aula de capoeira?”, “Mas se for para sair 

na porrada com um homem, você dá conta?”, “Larga de ser 

mole, treina igual homem!”, “Capoeira não é pra você não, vai 

fazer balé!”. É bem sabido que essas perguntas e afirmações 

provocam vários impactos, inclusive a desistência de muitas 

mulheres. O que seria treinar igual homem? Em boa parte da 

minha trajetória, entendi isso como treinar sem batom, 

maquiagem ou qualquer coisa que realçasse a feminilidade. 

Treinei com dor, recebi golpes no estômago e não chorei, 

estava muito cansada mais não parei, treinei machucada. 

Todavia, reconheço que esse era meu limite, pode não ser o de 

outras mulheres e nem o de outros homens. É preciso pontuar 

que a masculinidade tóxica71 que assola essa visão, mata 

 
70 O berimbau Gunga, ou simplesmente Gunga, é o berimbau com a cabaça maior, som 

mais grave e, geralmente, aquele que comanda a roda. Assim, a pessoa que toca o Gunga 

seria, na maioria das vezes, responsável por conduzir a roda. Mestra Janja costuma dizer 

que: Gunga é poder, e que, portanto, precisamos assumir esse lugar.   
71 “Masculinidade tóxica é uma descrição estreita e repressiva da masculinidade que a 

designa como definida por violência, sexo, status e agressão, é o ideal cultural da 
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homens e mulheres. Não poder chorar, sentir dor ou reclamar 

faz com que o maior índice de suicídio seja entre homens e, 

como já devem imaginar, entre homens negros.  

De quantos lugares ainda podemos lembrar?  “Catarina 

minha nega/ onde tá que eu não te vejo/Eu tô na cozinha do 

branco/Preparando caranguejo”72. Quantas Catarinas 

conhecemos? Aquelas mulheres que passam o evento cuidando 

da alimentação, da limpeza dos espaços, das crianças, 

decorando, separando camisetas, em seguida alguém diz que 

ela não treina porque não quer, que não se esforçou e, muito 

pior, que não contribui com o evento. As atividades referidas 

acima são de suma importância, entretanto, não podem ser 

exclusivas ou divididas por gênero e, muito menos, 

desconsideradas nos processos avaliativos.  

Talvez muitas de vocês se identifiquem com vários 

relatos, outras, felizmente, digam que nunca vivenciaram 

nenhuma situação exposta acima, que nunca foi excluída, 

discriminada ou violentada. Infelizmente, esse último caso 

retrata uma parcela quase insignificante de mulheres. Nossos 

desafios são: compreendermos que nossas trajetórias são 

diferentes; que as oportunidades não são as mesmas; 

principalmente, desconstruirmos a falsa ideia de meritocracia, 

de que é só querer e se esforçar. Em uma sociedade 

extremamente desigual, como a nossa, os pontos de partida 

 
masculinidade, onde a força é tudo, enquanto as emoções são uma fraqueza; sexo e 

brutalidade são padrões pelos quais os homens são avaliados, enquanto traços 

supostamente ‘femininos’ – que podem variar de vulnerabilidade emocional a 

simplesmente não serem hipersexuais – são os meios pelos quais seu status como ‘homem’ 

pode ser removido” (CONFORT, 2017, on-line). 
72 Música de domínio popular cantada nas rodas de capoeira.  
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não são os mesmos e, portanto, o tempo e as possibilidades de 

chegada também são diferentes.   

 Para mudarmos esse cenário, precisamos tomar 

consciência dos problemas e nos fortalecermos. A velha e 

importante ideia: sejamos mulheres que levantam outras 

mulheres, também sejam homens que levantam outras 

mulheres, deve ser verbo e se traduzir em ações. Nesse 

momento, é válido destacar a importância dos movimentos de 

mulheres, coletivos e eventos. Assim como os feminismos, no 

plural porque reconhecemos que existem vários feminismos, e 

o mulherismo73,  exerceu e exerce significativa importância em 

grande parte de nossas conquistas, esses movimentos dentro 

da capoeira têm sido de suma importância para pensarmos e 

ocuparmos os lugares na pequena roda.  

Precisaríamos de um outro texto para discutirmos os 

conceitos de feminismos, mulherismo, coletivo/movimento de 

mulheres na capoeira e eventos femininos na capoeira, que 

apesar de terem sentidos e significados diferentes, estão 

interligados. Ousaria dizer que muitas mulheres, dentro e fora 

da capoeira, têm medo de ser julgadas, ao assumirem uma 

identidade feminista. Há um processo, intencional, de 

demonização do feminismo, entretanto, independentemente 

 
73 “E Mulherismo africana, ou do inglês Womanist Afrikana, é uma forma de pensamento 

matriarcal afrocêntrico cunhado por Cleonora Hudson, em 1987, e desdobrado por Nah 

Dove, Ama Mazama, Marimba Ani, Ifi Amadiume, Mary Modupe. No Brasil, figuram nomes 
como Katiúscia Ribeiro, Anin Urasse, Dandara Aziza, Raissa Imani, Ama Mizani, Kaká 

Portilho, Marina Miranda e essa que vos escreve, que se dedicam ao estudo e ação 

mulherista. Mulherismo Africana objetiva, segundo Cleonora Hudson, ‘criar critérios 

próprios (das mulheres africanas) para avaliar suas realidades tanto no pensamento 

quanto nas ações’. A sua principal abordagem é materno-centrada, considerando a 

liderança social que as mães negras têm nas nossas comunidades”. (FREIRE, 2020, on-

line). 
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disso, os movimentos de mulheres continuam girando a roda 

de capoeira. Cada um à sua maneira, seja na produção de 

debates, estudos, ocupação de espaços ou na denúncia de 

violências. Enquanto houver desigualdades, estes serão 

necessários.  

Insistimos em dizer, não estamos reivindicando 

graduações, ou a retirada dos homens dos espaços, 

reivindicamos o direto de permanecermos e ocuparmos os 

lugares nas rodas. E isso significa chegar à bateria, sem na 

primeira batida da baqueta alguém nos pedir o berimbau ou 

ficar olhando de rabo de olho para conferir se está certo. Poder 

cantar, sem que no primeiro verso sejamos atravessadas por 

outra música, ou sem sermos excluídas com um “quem toca 

pandeiro é homem, quem bate palma é mulher”74. Sem ditarem 

ordem para nossos comportamentos: “A mulher pra ser bonita, 

não precisa se pintar”. E, ainda, sem sermos ameaçadas: “a 

mulher ciumenta entra na peia”. Jogarmos sem sermos tiradas 

da roda no primeiro segundo do jogo, isso quando 

conseguirmos entrar na roda, ou sem nos pegarem no colo e 

termos os glúteos apalpados quando realizarmos um golpe.  

Reivindicamos e lutamos para contarmos nossas 

histórias (observem que a maior parte das referências 

bibliográficas usadas nesse texto, são mulheres), como 

estamos fazendo nesse livro e, mais do que isso, modificarmos 

o curso delas. As rodas que queremos exigem mudanças 

 
74 Essa frase, juntamente com as próximas três frases que aparecem entre aspas, foram 

retiradas de músicas de domínio popular cantada nas rodas de capoeira.  
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radicais, tanto na pequena quanto na grande roda. É necessário 

reconstrução estrutural, política, econômica, social e cultural. 

Sem desconsiderar o caráter de luta corporal da capoeira, nosso 

grande desafio é persistirmos nas lutas sociais contra as 

opressões, sejam elas de gênero, classe, raça e/ou orientação 

sexual. Portanto, para sermos de fato libertas(os), é preciso 

garantirmos que todas, todos e todes participem das rodas e 

compartilhem de suas possibilidades de forma equânime.  
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MULHER PRODUTORA OU REPRODUTORA? 
 

 Lilia Menezes75 

 

Introdução 

As diferenças entre homens e mulheres associadas a 

questões de gênero, trabalho, poder e ao sexismo têm sido uma 

presença constante nos debates sociais, passando a ser o foco 

de inúmeras pesquisas acerca do tema e uma realidade social 

relevante. Homens e mulheres atualmente ocupam variados 

papéis que se conformam no âmbito de um conjunto de 

interrelações importantes para o desenvolvimento da sociedade 

contemporânea (RODRIGUES, s/d). 

O papel que as mulheres têm ocupado desde as 

sociedades mais antigas, sempre as colocaram em posição de 

marginalidade, sendo, muitas vezes, taxadas e até mesmo 

tratadas como aberrações ou como seres incompletos, de 

segunda categoria. Por isso, seu crescimento enquanto 

indivíduo ao longo da história tem se mantido obscuro, e até 

hoje permanecem invisíveis no contexto histórico da 

humanidade (RODRIGUES, s/d). 

Corroboram Figuerôa; Silva (2014) que o preconceito 

relacionado com a figura da mulher se constitui em elementos 

que se encontram fundamentados na história. Os autores 

destacam inúmeros estudiosos do tema que discutem a 

existência de uma vertente de produções feministas, de 

maneira geral, aquelas que trabalham com o conceito de gênero 

 
75 Mestra Criança (Grupo Muzenza de Capoeira). Graduada em Educação Física e pós-

graduada em Psicopedagogia. E-mail: lilia_menezes@yahoo.com.br 

mailto:lilia_menezes@yahoo.com.br
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e direcionam seus resultados para a consolidação de múltiplas 

relações de poder que implicam em identificar o homem como 

o indivíduo caracterizado a partir de atributos como coragem, 

racionalidade, ousadia e audácia, enquanto as mulheres se 

distinguem como indivíduos que são guiados pela emoção, 

indecisão, medo, ou seja, com predicados antagônicos aos 

masculinos. 

Assim, observa-se que as questões relacionadas às 

discussões acerca do gênero são temas recorrentes em todos 

os espaços da vida, compreendendo o âmbito doméstico, 

profissional, social, intelectual, artístico e, obviamente, 

esportivo, adentrando a seara da capoeira. 

Neste contexto, segundo defendem Figuerôa; Silva 

(2014), os argumentos utilizados abordam questões 

relacionadas com a fragilidade, incapacidade biológica, 

condição materna, masculinização do corpo e objeções sobre a 

heterossexualidade da mulher. Assim, mesmo diante do fato de 

as mulheres terem superado inúmeras destas barreiras de 

gênero, na cena esportiva atual, participando de competições 

em quase todas as modalidades, não se pode sinalizar que sua 

participação seja totalmente aceita nesse ambiente, que ainda 

permanece como território masculino em detrimento do direito 

da mulher se constituir enquanto produtora do seu próprio 

papel na sociedade, superando o papel de mulher cuja função 

principal era a reprodução submetida exclusivamente ao poder 

masculino. 
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Albuquerque (2016) descreve a trajetória da capoeira 

constantemente atrelada à figura do homem. Contudo, a 

capoeira não se restringe aos homens, porque as mulheres, 

mesmo historicamente invisibilizadas, enfrentaram e têm 

enfrentado os desafios necessários para ocupar seu lugar e 

marcar sua presença na prática da capoeira. 

Quando se estuda os caminhos abertos pelas mulheres 

no âmbito da capoeira contemporânea, se observa como o tema 

é desafiador quando se trata de entender que esta 

manifestação cultural vem adotando novas características e 

passando por mudanças radicais a partir da ocupação de 

espaços de poder pelas mulheres. Pode-se ver o crescimento 

do número de mulheres praticando essa modalidade, que, 

contudo, não corresponde proporcionalmente à sua atuação na 

liderança dos grupos de capoeira (PINHEIRO, 2019). 

O grande leque de pautas defendidas pelo movimento 

feminista tem alcançado espaços que até então se 

consideravam rigorosos e intransitáveis, determinando 

impactos importantes nas estruturas tradicionais de dominação 

masculina na capoeira. Contudo, como predispõe Zonzon 

(2017, p. 302), “pelo fato das mulheres ainda não participarem 

plenamente das rodas de rua, elas incorporam a capoeira 

através de outro currículo, ou talvez jogam outra capoeira”. 

Diante disso, remetendo à visão tradicionalista da 

capoeira, que pode ser visualizada na maneira como o Mestre 

Canjiquinha aborda a participação das mulheres na modalidade, 

Pinheiro (2019, p. 87) descreve: 
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Mas mulher, as únicas mesmo foram Maria Doze 
Homens que numa briga da saúde até o antigo 
Cinema Olímpia, bateu em doze marmanjos, e 
Maria Palmeirão, 1,90 de altura, mulher de dar e 
receber navalhada, seca como diabo que lutava 
como homem. 

 

A autora ainda destaca a posição do Mestre Canjiquinha 

no que se refere à questão da feminilização da capoeira por 

meio de sua transformação em dança, retirando-lhe o caráter 

de luta (PINHEIRO, 2019). Fica claro, nesse depoimento, um 

tipo de percepção que norteou a inserção da mulher neste 

ambiente que remete a uma função reprodutora dos ideais 

primordiais da capoeira enquanto luta e não produtora de uma 

nova visão mais feminina dela, que insere transformações neste 

universo que abrem caminho para a inserção da mulher. Por 

isso, entende-se que o processo recente de ocupação pelas 

mulheres dos espaços de poder e atuando na organização e 

liderança dos grupos, tem resultado em impactos expressivos 

na tradição da capoeira, conferindo à mulher um papel de 

produtora. 

Busca-se o aporte teórico em Ferreira (2016), que 

destaca que as questões de gênero igualmente têm influência 

direta na participação de mulheres nos grupos de capoeira 

concomitantemente com seu papel nesses grupos. Contudo, 

destaca o autor que o número de mulheres ainda é bem inferior 

ao de homens que praticam a capoeira, refletindo, por 

consequência, na quantidade de mulheres que alcançam 

lugares de altas patentes na capoeira. 

Pode-se perceber que as questões de gênero, de 

caracterização da mulher enquanto indivíduo produtor e não 
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meramente reprodutor, não foram contempladas no processo 

inicial da capoeira, que marginalizou as mulheres. Os corpos 

femininos, no âmbito da prática da capoeira, ainda apresentam 

proporções diferenciadas: de um lado, a mulher que busca o 

protagonismo na capoeira e concomitantemente, por outro 

lado, ainda são objetificadas pelos homens. 

Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar a 

presença da mulher na capoeira, passando pelo 

desenvolvimento das relações de poder e da caminhada da 

mulher no referido esporte enquanto busca se constituir como 

indivíduo produtor da sua própria caminhada e das próprias 

escolhas. 

Dessa forma, busca-se a compreensão acerca do 

desenvolvimento das relações de poder que tem norteado a 

relação homem/mulher na capoeira. 

 

Homem e mulher: como se desenvolveram as relações de 

poder 

Conforme prelecionam Saffioti; Muñoz-Vargas (1994), 

pode-se apreender do referencial histórico-dialético a existência 

de um processo de mediação empreendida pela cultura em 

todas as atividades humanas. A partir disso, entende-se que 

existe uma construção das relações de gênero pelo âmbito 

social que se baseia, sobretudo, no desenvolvimento do espaço 

de poder de homens e mulheres na sociedade. Assim, é possível 

conferir à ideia de gênero a um processo construtivo embasado 

nos aspectos social e cultural da sociedade. 
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Caminhando no entendimento do papel conferido à 

mulher na sociedade patriarcal, Diogo; Coutinho (2006) se 

posicionam sobre o tema destacando sua observação acerca 

das relações entre homens e mulheres terem se desenvolvido 

de maneia geral, de maneira hierárquica e desigual, 

paralelamente com um processo de exclusão da mulher 

socialmente ao longo do tempo. Para reforçar a ideia de 

exclusão das mulheres, que ainda são retratadas de maneira 

constante na história como indivíduos incompletos, como 

indivíduos relativos devido à sua relação de dependência ou 

subordinação ao homem, são trazidas as palavras de Beauvoir 

(1980, p. 10): “O homem é o sujeito, o absoluto; ela é o outro”.  

Observa-se, nesse cenário, que a mulher é colocada em 

uma posição de total inferioridade na sociedade, que as 

conquistas no âmbito social, político, econômico e cultural das 

mulheres têm se consolidado e se expressado no contexto do 

trabalho, no qual mesmo em face do grande aumento da 

participação feminina, ainda se pode registrar que não tem 

havido registro de diminuição expressiva das desigualdades 

entre homens e mulheres. Esta conjuntura se expressa também 

no âmbito familiar e social, onde se insere a presença da mulher 

na capoeira. 

Descortinando o âmbito das relações sociais ditadas pelo 

gênero, encontra-se o descrito por Hirata (2002, p. 276) sobre 

as “[...] relações desiguais, hierarquizadas, assimétricas ou 

antagônicas de exploração e de opressão entre duas categorias 

de sexo socialmente construídas”. Diante do exposto percebe-
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se que o processo de inclusão da mulher na sociedade tem se 

pautado por relações de gênero de cunho exploratório e de 

opressão do homem sobre a mulher. 

Demonstrando essa discriminação da mulher no âmbito 

social e familiar, Asbahr (2011) aborda em sua análise a forma 

como são divididas as tarefas domésticas, o cuidado com a casa 

e com os filhos entre homens e mulheres. Descobre-se que as 

mulheres estão colocadas numa posição menos privilegiada que 

o homem no âmbito doméstico diante da ideia de se 

constituírem nas principais responsáveis pelas tarefas 

domésticas, o que lhes destina menor tempo de lazer, 

acumulando os afazeres demandados pelo mercado do 

trabalho, onde uma grande parcela das mulheres exerce 

funções remuneradas. 

Ao se abordar o trabalho não remunerado e invisível das 

mulheres devido a obrigação implícita de preencher as tarefas 

domésticas, remonta-se a uma categoria de grande relevância, 

que é a utilização do tempo, referido por Carloto (2012, p. 125), 

quando descreve que “[...] o uso do tempo nas atividades que 

envolvem os cuidados domésticos familiares é um bom 

indicador para aferir autonomia e empoderamento das 

mulheres”, porque dá visibilidade ao trabalho invisível e não 

remunerado que são incumbências sociais das mulheres no 

contexto doméstico em paralelo com o trabalho desempenhado 

fora do âmbito domiciliar que é remunerado, e portanto, visível, 

mesmo que seja numa condição de inferioridade.  
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Compreende-se que esse trabalho não remunerado que 

é incumbido às mulheres somente porque são mulheres e que 

é apropriado pelos homens e pelo capital, igualmente é 

explorado pelo Estado, visto que as políticas sociais que têm 

como foco a mulher, tratam de instrumentalizar-lhes para 

atingir resultados positivos, sem contudo, possibilitar que estas 

exerçam sua autonomia e sua emancipação, dando robustez à 

formação de um círculo vicioso que mantém a mulher em 

condição de dominação, por isso, acredita-se que a real 

emancipação das mulheres só pode ser alcançada quando 

houver a supressão dos mecanismos opressores. 

No entendimento da formação desse círculo vicioso, 

busca-se aporte teórico em Albuquerque, que descreve o 

processo como algo não singular e explícito, posicionando-se a 

partir de duas concepções fundamentadas em preceitos 

ideológicos e epistemologicamente diferentes,  

a teoria do vínculo social e da relação social. A 
primeira afirma a complementaridade entre 
homens e mulheres ou de uma conciliação de 
papéis em que a estabilidade social é assegurada 
pelo papel familiar e doméstico atribuído às 
mulheres (ALBUQUERQUE, 2007, p. 7).  
 

Para Hirata (2002), a teoria da relação social se baseia 

no preceito da existência de uma relação de antagonismo entre 

homens e mulheres que acabam por estabelecer práticas de 

dominação/opressão do primeiro sobre o segundo, como 

conduta epistemológica que tem como base as próprias 

relações sociais e culturais. 

Diante disso, surge uma questão premente: identificar o 

processo de caminhada da mulher rumo a seu direito de se 
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inserir e ser produtora da sua própria condição de indivíduo 

social, assumindo posições distintas na família e na sociedade. 

 

Um estudo sobre a caminhada da mulher na sociedade 

 A inferiorização da mulher no âmbito social, do 

trabalho e familiar tem redundado em sua estigmatização como 

ser frágil e não produtivo pautada pelos conceitos machistas e 

prepotentes que levam a classe feminina a sofrer 

discriminações até os dias atuais. 

Essa ideia é reforçada por Koltuv (1997, p. 113), 

quando coloca: 

Imagine um ser que sangra, mas não está ferido. 
Imagine um ser que sangra, mas não morre. Será 
uma criatura mágica, mítica ou uma mulher? Ou 
ambas as coisas? Essas são as palavras de uma 
nobre da Abissínia, em 1899. [...] Não existe uma 
definição completa da mulher. Uma mulher é uma 
experiência e uma energia feminina que tece, que 
é tecida, que é desfeita e que se movimenta. 
 

 Desde os tempos mais primitivos da história, tudo 

aquilo que se chama de masculino ou feminino está 

absolutamente marcado e estabelecido pela cultura. A mulher 

plantava, colhia, cuidava das plantas e dos filhos, ao passo que 

o homem saía em busca da caça, com o objetivo de trazer o 

alimento para o lar. Para Koltuv (1997), a estigmatização da 

mulher teve início justamente nestas sociedades primitivas, nas 

quais o homem nômade era guerreiro e permanecia em 

constantes batalhas com tribos inimigas. A mulher não podia 

acompanhá-lo nas lutas, por causa dos filhos e também por 

estar, muitas vezes, grávida. Sendo assim, machos e fêmeas 

tomavam posições diferentes conforme as tarefas que 
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precisavam cumprir. Mesmo com a implantação da agricultura 

e o fim da necessidade de ser nômade, as divisões de tarefas 

permaneceram dando força total a uma discriminação cada vez 

maior em relação às mulheres. 

Um maior número de papéis desempenhados pode dar 

sentido à vida de uma pessoa, porque as identidades são 

sustentadas pelos relacionamentos de papéis. Porém, ainda 

segundo Koltuv (1997), antigamente, a mulher ocupava uma 

posição discriminada e de absoluta inferioridade, na qual 

apenas era incumbida dos afazeres domésticos e da educação 

dos filhos. Entende-se que os diversos papéis são formas de 

funcionamento assumidas pelo indivíduo em momentos 

específicos, assim, o papel então é uma forma observável de 

comportamento nos quais estão envolvidos elementos 

individuais e sociais. Começa com o nascimento e se estende 

por toda a vida do sujeito. Sua função é penetrar no 

inconsciente desde o mundo social, para lhe dar forma e ordem. 

O papel é a unidade da cultura que está em contínua interação 

com ego. 

Conforme Soares; Carvalho (2003), os papéis sociais 

que a mulher desempenha têm sido construídos e firmados ao 

longo da história, determinando a formação de padrões de 

comportamento mutáveis culturalmente conforme o tempo. 

Para as autoras, a conhecida frase de Simone de Beauvoir “Não 

se nasce mulher, torna-se mulher!”, dá respaldo para o processo 

de construção social da identidade feminina ao invés de 

conformá-la como advento natural.  
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Algumas características femininas, como 
passividade, emocionalidade, dependência, 
domesticidade e opressão estão presentes de 
forma universal nas sociedades humanas, mas são 
contestadas em sua “naturalidade”: A mulher é 
assim uma construção social. A realização plena de 
todas as consequências dessa afirmação, que, 
entretanto, não é alcançada, implica na opinião da 
pesquisadora, não só o reconhecimento da 
possibilidade de transformação, como a percepção 
de que não existe mulher, e sim mulheres 
(SOARES; CARVALHO, 2003, p. 40). 
 

Segundo Mansur (2005), ao longo dos séculos, a mulher 

foi passando por grandes mudanças que desencadearam o que 

hoje se conhece por emancipação feminina. Porém, essa 

jornada não foi nada fácil e continua não sendo. Será que as 

mulheres de hoje são imagem e semelhança das mulheres de 

outrora, ou são novas mulheres incomparáveis? O espaço que 

tem sido dito da mulher no mercado de trabalho, é uma forma 

moderna de discriminação na sociedade capitalista e machista 

em que se vive, porque esta sociedade que nunca deixou de 

discriminá-la, continua resistindo ao seu desenvolvimento e 

insiste em fazer com que a mulher ocupe o papel primitivo de 

servidora, visto que se organiza coagindo-a a manter suas 

obrigações, como a casa e filhos. 

Um estudo feito pela historiadora e professora de 

sociologia Valdete Daufemback Niehues, analisado por Gontijo 

(1995), revela que levará entre cem e duzentos anos para que 

os padrões de submissão e obediência, atribuídos ao sexo 

feminino, sejam rompidos por completo. Mas, mesmo sendo 

fortemente criticadas pela sociedade, elas têm assumido com 

força total o papel de mãe e de profissional e estão buscando, 
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cada vez mais, aprimorarem-se para assumir o poder no 

mercado e na sociedade atual.  

Segundo Gontijo (1995), a mulher desmente sua 

pretensa fragilidade, vivendo hoje, em média e 

estatisticamente, dez anos mais que o homem. A mulher, desde 

os primórdios da sociedade, era destinada a cumprir uma 

vocação familiar de cuidados domésticos impostos pela cultura 

e sociedade na qual estava inserida, de onde fazia parte 

também a busca do casamento como processo de suporte de 

sobrevivência, contudo, quando adentrou o mercado de 

trabalho remunerado, esta mulher passou a buscar 

independência financeira e social. 

Adentrando a seara da capoeira, tema que é tão caro à 

autora, acredita-se ser importante discutir o papel da mulher. 

 

A mulher na capoeira, sua presença como indivíduo 

produtor 

 Segundo retrata Menezes (2008), no período do Brasil 

Colônia, a República do Quilombo dos Palmares e outros 

redutos dos escravos contavam com mulheres guerreiras no 

auxílio da manutenção de resistência, sendo que entre estas 

mulheres, muitas dominavam a arte da capoeira. No caminhar 

da história das mulheres na capoeira, mais recentemente, nos 

anos de 1940 a 1960, surgem algumas precursoras importantes 

que foram Calça-Rala, Satanás, Nêga Didi e Maria Para o Bonde. 

Contudo, a autora destaca que algumas dessas mulheres 
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tinham que se disfarçar de homens para poderem frequentar o 

ambiente essencialmente masculino das rodas de capoeira. 

Albuquerque (2016) descreve que o registro da presença 

de mulheres na história dos primórdios da capoeira é raro, 

sendo que sua maioria são reproduzidos na oralidade das 

cantigas e em raros registros escritos de casos narrados, sem, 

contudo, mencionar diretamente a mulher capoeirista. A autora 

cita Mestre Pastinha, que fala de nomes como Maria Homem e 

Júlia Fugareira, entre outras, como figuras de destaque que 

adentraram o espaço da capoeira. Contudo, essas mulheres, 

nas palavras do mestre, eram retratadas a partir de referenciais 

masculinos, como se pode observar pelos próprios apelidos que 

sugerem sua “macheza”, e que, em nenhum momento, 

auferiram o mesmo prestígio que os homens capoeiras. 

O expressivo aumento do número de mulheres na 

prática da capoeira se deu nas últimas décadas do século XX. A 

caminhada dessas mulheres na ocupação de um espaço que era 

eminentemente masculino, foi cheia de obstáculos, até porque 

se trata de um espaço social significativo, e essa caminhada se 

insere no próprio histórico de luta das mulheres por seus 

direitos básicos de ocupar seu espaço e na busca pela sua voz. 

Quando as mulheres adentraram a seara da capoeira, 

promoveram paralelamente a desconstrução da lógica 

associada de a capoeira ser uma prática masculina, moldando 

uma nova tradição que acolhe a participação feminina. Como 

resultado desse empoderamento, as mulheres capoeiristas 

alcançaram a autonomia para compartilhar os conhecimentos 
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técnicos necessários para a prática como a construção de 

instrumentos, a composição de músicas, galgando os degraus 

para alcançar dimensões maiores e mais significativas como a 

condução de rodas de capoeira, a fundação e liderança de 

grupos e, finalmente, se tornarem mestras de capoeira. 

De acordo com Foltran (2017), a ausência das mulheres 

na história da capoeira e nos seus meios de perpetuar a tradição 

é um aspecto contraditório, pois se forem analisadas pinturas e 

canções que fazem parte da construção de identidade da 

capoeira pode-se verificar a presença das mulheres, como na 

Figura 1.  

 
Figura 1: Capoeira na praia, de Carybé. 

Fonte: Pinterest (on-line). 

 

Observando-se a tela, percebe-se a presença da mulher. 

Assim sendo, sua ausência na história da capoeira pode estar 

sendo construída num imaginário onde elas estão inseridas. 

Pode-se observar na imagem do cenário da capoeira o jogo, a 

música e igualmente as mulheres, como também discutido em 

Foltran (2017). 

Nesta figura, pode-se visualizar pessoas praticando e 

observando a capoeira. Contudo, a incoerência se constitui 
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exatamente nessa presença feminina que passa a se ausentar 

nos processos de construção do conhecimento sobre a capoeira. 

Segundo Foltran (2017), essa ausência pode ser 

percebida em outra obra do mesmo autor, que ilustra o 

“apagamento” das mulheres na capoeira, que são 

representadas como sombras em branco, enquanto as cores e 

a localização em primeiro plano dão destaque à figura 

masculina (Figura 2). 

 
Figura 2: Capoeira de Carybé. 
Fonte: Foltran (2017, p. 88).  

 

 A participação feminina nas práticas de capoeira que 

se visualiza atualmente, pode passar a mensagem de ser fato 

natural e corriqueiro, fazendo com que se acredite que sempre 

foi dessa forma. Porém, mesmo que hoje em dia se aceite a 

presença da mulher mais facilmente em diferentes espaços, 

ainda permanecem algumas resistências. Em relação à prática 

de capoeira especificamente, Pereira; Marchi Junior (2019) 

recorrem aos pressupostos que embasam a sociedade 
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patriarcal que sempre representou a mulher como frágil, 

incapaz e sem competência para grandes esforços físicos, 

mantendo seu corpo para uma função exclusiva de reprodução 

e que, por isso, deveria ser preservado e reservado para o 

âmbito privado. Por isso, quando a mulher passa a se inserir no 

contexto da capoeira, acaba desmanchando a tradicional 

imagem de fragilidade feminina e colocando em xeque a sua 

heterossexualidade porque torna seu corpo viril. 

 Mas, na atualidade, as mulheres já estão presentes nas 

rodas de capoeira e seu número está crescendo nestes círculos 

preponderantemente masculinos, mesmo que, de maneira 

histórica, a capoeira tenha construído um cenário dominado 

quase que exclusivamente pelos homens e onde o 

silenciamento sobre a participação das mulheres se perpetuou. 

Por isso, a mulher que produz sua própria socialização nesse 

universo cultural, encontra dificuldades porque, historicamente, 

é difícil enxergar e mensurar a influência que pode ser conferida 

à mulher no desenvolvimento da capoeira. 

Esta dificuldade se comprova no texto postado por 

Jeniffer Santos (2014 apud SILVA, 2017, p. 78) na página do 

Grupo Capoeira Mulher no Facebook: 

Hoje, com muita luta, muitas de nós deixaram de 
ser moeda de troca, porém outras ostentam com 
orgulho esse lugar. Aquelas que ascenderam no 
mundo da capoeira por seus próprios méritos, 
sendo eles pelos meios burocráticos (através do 
desenvolvimento de projetos escritos em prol da 
capoeira e organização administrativa de grupos 
ou movimentos) ou técnicos (nas academias 
ministrando aulas e dentro da roda, com alto grau 
de rendimento) ainda assim são estigmatizadas, 
muitas vezes por causa de sua orientação sexual 
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ou vida pessoal, maculando assim a imagem da 
mulher como um todo. 

 

Segundo entende Silva (2017), pode-se observar a 

presença ainda nos dias de hoje do sexismo e da discriminação 

que existem nas rodas de capoeira. Este sexismo se exalta 

quando se ouve falas que expressam sentimentos incutidos em 

frases como “não percebo a diferença entre ser homem ou 

mulher na roda de capoeira” ou “sou capoeira, 

independentemente de gênero”. Estas falas recorrentes 

demonstram uma ideia de que a mulher capoeirista seja um 

ente assexuado. Diante disso, reconhece-se a existência do 

machismo nas rodas e este reconhecimento se constitui em 

passo de grande importância na luta por uma aceitação da 

mulher como produtora. 

Seguindo no sentido de apontar esta exclusão, 

Figuerôa; Silva (2014) demonstram que, recentemente, têm 

sido realizados muitos encontros femininos que pretendem ser 

uma posição de destaque da mulher no âmbito da capoeira, 

mas que, contudo, demonstra um indício de preconceito e 

exclusão da mulher, porque esta precisa de uma roda ou evento 

exclusivo para ser reconhecida neste ambiente, onde pode 

discutir a discriminação que sofre.  

 Owen; Ugolotti (2017) reforçam o exposto ao 

demonstrar, pelos resultados do seu estudo, que a 

problematização dos discursos que denotam como certos de 

inclusão e igualdade de gênero na capoeira, acaba por iluminar 

algumas tensões tácitas entre a fidelidade da capoeira a uma 

história e tradição que é dominada por homens e 
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heteronormativa, ao invés de valorizar a ideologia política 

contemporânea de justiça social e igualdade de gênero. 

 Estes resultados estão respaldados pelas narrativas 

orais da capoeira, textos de canções, relatos de alunos e prática 

diária que demonstram os efeitos desiguais e, em certa medida, 

não intencionais dos discursos de coexistência na capoeira. 

Estes discursos mostram que, ao mesmo tempo que concebem 

a capoeira como um local de convivência respeitosa e 

harmoniosa entre diferentes etnias, idades e gêneros, a 

realidade traz um conjunto filtrado e acrítico de valores, 

significados e prioridades nos quais as normas, narrativas e 

papéis masculinos normativos são tidos como certos (OWEN; 

UGOLOTTI, 2017). 

Contudo, identificam Silva et. al. (2019) que o processo 

de estruturação de um movimento que insira o feminino nos 

grupos de capoeira deve vir do esforço de superação dos tabus 

que se fazem presentes no entendimento das próprias 

mulheres, pelo aumento da participação feminina por meio de 

um empoderamento que se apresenta a partir da participação 

da mulher em situação de igualdade, ministrando treinos, 

tocando instrumentos e tendo participação ativa nas rodas. 

 

Considerações finais 

A mulher sempre foi vitimizada, desde os primórdios da 

humanidade, quando se podia ver notoriamente que sua voz 

era abafada por todo o rol de convívio que a cercava. Durante 

anos, a mulher foi estigmatizada e menosprezada e a luta por 
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sua emancipação, que vem se estendendo há muito tempo, 

tenta mudar esse contexto mostrando que sua capacidade é 

reforçada por seus argumentos, atitudes, que dão visibilidade a 

todos do seu real poder. 

Atualmente, as mulheres têm alcançado mais espaço na 

sociedade, conseguindo se inserir em cargos de chefia e à 

frente de grandes projetos. Contudo, dar visibilidade a quem 

sempre foi ocultada, ainda permanece como um grande desafio. 

A segregação política e social, à qual as mulheres foram 

submetidas historicamente, teve como resultado sua ampla 

invisibilidade como indivíduo produtor. A caminhada ainda está 

por se desenvolver, mas alguns ganhos já foram auferidos. 

Atualmente, na capoeira, a presença da mulher produtora se 

traduz no papel de mestras, contramestras e professoras no 

Brasil e no mundo, onde o trabalho desenvolvido é respaldado 

por resultados de qualidade. 

Será que a mulher sempre esteve preparada para 

conduzir e estar à frente do poder? Quando se pensa em uma 

mulher reprodutora, olha-se para a história e existe o 

questionamento presente de que a mulher não nasceu só para 

reproduzir. Por isso, toda a história sofrida e a falta de direitos 

da mulher, incita que a mesma não continue persistindo no 

comodismo, que não deixe aflorar seu crescimento. A mulher 

dona de casa, que segue o marido e que não pratica esporte, 

deve ser englobada por uma nova mulher que sai para 

trabalhar, que se insere na sociedade como ser pleno e produtor 

da sua nova realidade social, da sua cultura, do seu sustento, 
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mesmo que muitos insistam em afirmar que a mulher nasceu 

para reproduzir uma realidade social que é composta por 

costumes, práticas e comportamentos arraigados por séculos 

de dominação masculina, que é boa atrás do fogão, ou seja, 

nasceu para assumir as responsabilidades do lar. A mulher tem 

que compreender que a história que lhe foi passada por 

gerações, serviu para impulsionar seu crescimento e sua 

melhor compreensão do ciclo da evolução do qual faz parte para 

integrar a sociedade, o mercado de trabalho e, sim, o mundo 

da capoeira. 

Na capoeira, a participação das mulheres não é menos 

importante e tem se solidificado cada vez mais, contribuindo 

para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Sabe-se que 

as questões relacionadas ao gênero ainda apresentam 

pendências e devem ser discutidas no âmbito da capoeira, da 

mesma forma que nos demais campos de inserção da mulher. 

A participação de mulheres em atividades importantes 

de todos os setores da sociedade fundamenta o entendimento 

de que esse processo se constitui em um movimento constante 

de empoderamento e valorização do gênero feminino em todas 

as áreas, configurando uma mulher produtora do seu futuro. 

 As mulheres produtoras alcançam o sucesso profissional 

e a ascensão de sua imagem na sociedade, sem precisar deixar 

de lado a delicadeza, a ternura, qualidades que integram a 

própria essência da natureza feminina e, desta essência, a 

mulher não pode abrir mão. A mulher deixou de seguir para ser 

seguida, deixou de reproduzir uma cultura intrinsecamente 
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machista para produzir sua realidade social e cultural, deixou 

de apenas ouvir e começou a falar, e ser ouvida.  
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EVASÃO DA MULHER NA CAPOEIRA 
 

Cleonice Morais Santana76 

 

A Mulher na Capoeira  

           Segundo Souza (2010), a origem da capoeira é 

controversa; enquanto algumas fontes afirmam sua 

descendência de países da África, outras asseguram sua origem 

brasileira (a mais aceita). A autora ainda aponta que, embora 

ainda se discuta a origem da capoeira, pesquisadores expert no 

assunto concluem que ela foi desenvolvida a partir de rituais 

africanos no Brasil, pois não foi encontrada nem na África, e 

nem no resto do mundo. Iório e Darido (2005 apud SOUZA, 

2010) lembram que estudiosos destacaram danças e rituais que 

podem ter contribuído para a concepção da capoeira, como a 

bassula, n’golo e a cabangula. 

 É muito comum ouvir dizer que ela foi gestada em África 

e nascida no Brasil. A verdade é que a Capoeira é oriunda da 

diáspora africana. Uma luta de defesa, que foi criada para 

libertar seu povo das atrocidades dos seus senhores e senhoras. 

Ao longo de sua história, rompeu barreiras, preconceitos e se 

globalizou. A arte que nasceu em ânsia de liberdade encantou 

e encanta seus praticantes.  

A arte que surgiu nos engenhos e nos matos ralos 

conquista adeptos desde a educação infantil às universidades. 
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Do cristão ao muçulmano, comungam dos saberes e fazeres 

desta arte e cultura que, tão bem, representa nosso país. 

A nossa cultura sempre foi influenciada pela forte 

presença do homem. E com a capoeira não poderia ser 

diferente. Por ser um universo, predominantemente masculino, 

ela trouxe arraigada em sua bagagem a ideia do preconceito 

em relação à participação feminina. Portanto, para a mulher, 

praticar capoeira sempre foi um grande desafio a ser 

enfrentado. Uma batalha travada com grandes valentões. No 

entanto, ao longo da nossa trajetória, a capoeira encontrou 

mulheres guerreiras, destemidas, que sempre desafiaram a 

sociedade, o preconceito e se mantiveram no centro de disputa 

por sua participação.  

Um grande exemplo de uma mulher que desafiou a 

sociedade da época é Salomé. A própria cantiga nos confirma, 

como apontam Oliveira e Leal (2009, p. 118) 

Adão, Adão/Oi cadê Salomé, Adão/ 
Oi cadê Salomé, Adão/Salomé foi passear. 

A cantiga citada acima e registrada por Waldeloir 
Rego, na cidade de Salvador, década de 1960, 
refere-se a Salomé que, segundo o Mestre Atenilo, 
era o nome de uma mulher famosa por frequentar 
rodas de capoeira. Ao lembrar da capoeiragem das 
décadas de 1920 e 1930, afirmava que Salomé 

‘cantava no samba e jogava capoeira’. O mestre 
era enfático ao salientar a bravura da valente 
mulher: ‘você encostava, ela passava a rasteira e 
te botava de pernas pro ar. Entrava no Batuque e 
lhe derrubava duas três, vezes. E era valente!’ 
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Sobre a igualdade entre os sexos na constituição federal 

de 1988 

A Carta Magna do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) 

estabeleceu uma série de regras para que tivéssemos nossos 

direitos cumpridos e respeitados. Maciel (1997, p. 1) destaca a  

aparente contradição entre os preceitos 
constitucionais que determinam tratamento 
diferenciado às mulheres e o enunciado do art. 5°, 
caput e inciso I, que determinam:  
“Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: I – homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição;”  

Tais dispositivos, assim como o contido no § 5° do 
art. 226 (“os direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher”), não deixam dúvidas 
quanto à importância que a Constituição confere ao 
princípio da igualdade, tão ampla quanto possível, 
entre homens e mulheres.  
 

De rainha do lar à atividade esportiva 

Na Grécia arcaica, a situação das mulheres era muito 

diferente em relação aos homens, pois as atividades físicas 

esportivas estavam ligadas à vida das deusas e das mulheres 

místicas. Dentre essas mulheres místicas, as amazonas eram 

as mais desportistas, que viviam montadas em cavalos para 

demonstrar o poder das mulheres frente aos homens, dos quais 

viviam separadas, salvo para conceber. 

Em relação ao universo capoeirístico, são inúmeros os 

motivos que levam uma mulher à prática da capoeira. Primeiro, 

pode ser a busca por novos ideais, estética, saúde e bem-estar 

proporcionadas pela arte. Outras já descobriram que capoeira 
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vai além de movimentos corporais. É uma forma de adquirir 

cultura, uma vez que esta arte fez e continua fazendo histórias. 

Capoeira é uma cultura que nos foi deixada por nossos 

ancestrais, à qual precisamos dar continuidade. O início foi 

descrito, praticado e trilhou os caminhos da sabedoria. É nossa 

obrigação dar continuidade e manter as tradições. A capoeira 

precisa ser estudada, analisada e registrada.  

É muito comum observarmos em rodas, eventos, seja 

ministrando oficinas ou não, menos mulheres. Somos 

responsáveis por mudar estas estatísticas, incentivando nossas 

parceiras a integrarem-se neste universo. A participarem das 

rodas de capoeira, sempre com o objetivo de jogar, aprender e 

trocar experiências. Segundo Mestre “Sapo”, nunca vá de cara 

amarrada para a roda mesmo que você esteja cheia de 

problemas, roda é ambiente alegre, onde fluem energias 

ancestrais.  

A tendência feminina de ganhar projeção social, teve 

uma conotação desconfortável com o sexo masculino dentro do 

contexto esportivo, não somente no ambiente da capoeira. Os 

valores patriarcais vigentes em nossa sociedade traçam o perfil 

de uma mulher frágil e submissa. Às vezes, a sociedade tenta 

banir este conceito de mulher frágil, porém são colocados em 

prática de forma discreta e tais ações acabam passando 

despercebidas.  

No passado, o ser “capoeirista” preocupava o poder 

público, educacional e religioso, onde a prática da capoeira era 
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proibida por lei e tratada de forma preconceituosa, mas, aos 

poucos, vamos derrubando as barreiras do preconceito.  

Nos últimos 25 anos constatou-se uma presença 

acentuada de mulheres esportistas que vão desde os esportes 

mais tradicionais até os mais radicais. Da mesma forma que 

batalhamos para nos mantermos na mídia, seja ela falada, 

escrita, televisionada ou nas principais redes sociais, 

batalhamos para conquistar um lugar ao sol, em nosso caso, 

nas “rodas de capoeira”, seja no ritmo, no jogo, no maculelê, 

enfim, neste vasto universo que é o mundo da capoeira e suas 

vertentes.  

A verdade é que dividimos o mesmo espaço com os 

homens e, em muitos casos, o homem com a qual ela divide o 

seu espaço é o seu próprio companheiro. Muitas vezes, é aquele 

que não contribui para a permanência e ascensão da sua 

própria companheira ou colega de grupo - embora isso não seja 

uma regra. Muito ainda tem a ser batalhado para a conquista 

da equidade dentro do universo da capoeira. Isso se comprova 

a partir dos dados obtidos em depoimentos feitos em uma 

pesquisa realizada com ex-praticantes de capoeira no Paraná, 

entre junho e julho de 2020.  

 

Mas afinal, quando a Mulher entrou pela primeira vez em 

uma roda de Capoeira? 

Dentro da realidade do trabalho do Mestre Bimba, as 

mulheres sempre tiveram espaço e ele se referia a toda e 

qualquer mulher como “As Tijubinas”. Existem registros das 
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filhas de Mestre Bimba participando dos seus discos; são elas 

que participam do coro e foto. No livro publicado por Mestre 

Nenel, fala-se de mulheres participando das apresentações que 

mestre Bimba fazia, a exemplo de Cleonice Valença, que 

praticava capoeira nos anos de 1930 (NENEL, 2018). Segundo 

o autor, Mestre Bimba sempre foi desprendido de preconceitos, 

quem quisesse praticar capoeira, era só procurar ele, que ele 

ensinaria não importando quem fosse. Ele exigia apenas que 

fosse uma pessoa trabalhadora e responsável. Além de 

Cleonice, outras mulheres fizeram parte do trabalho de mestre 

Bimba. 

Mas o que mestre Bimba não esperava é que o fato de 

ele ter impulsionado e inserido a mulher nas rodas de capoeira, 

não lhes garantiu   o direito da permanência e de usufruírem 

dos mesmos privilégios que gozam os homens. Muitos deles, 

independente da graduação, lançaram um olhar de insatisfação 

e nos veem como despreparadas para exercer funções dentro 

das rodas. O máximo que aceitam é que batam palmas e 

toquem o pandeiro.  

Assim como na sociedade, esta prática se repete na 

capoeira e nas manifestações de matriz africana. Muitos 

homens ainda precisam entender que estes privilégios 

arraigados em nossa sociedade nos oprimem. Às vezes, faltam 

oportunidades para mostrarmos o quanto somos capazes. Dar 

à mulher oportunidades para que elas demonstrem seus 

saberes e fazeres. Ou até mesmo incluir dentro de sua 

programação de aula o ensino da musicalidade, do ritmo, para 
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que muitas possam ter uma postura diferente em rodas ou 

eventos, ou seja, em todos os segmentos da capoeira.  

Sabemos que são muitas as opressões que temos que 

combater e que toda mudança vem acompanhada de conflitos, 

muitos deles gerados entre as próprias mulheres, que não 

apoiam as companheiras, e não enxergam as diferenças, 

alegando que isso não passa de “mimimi”, de falta de vontade 

de aprender ou que o intuito de estar na capoeira é outro. 

Quando isso ocorre, desestabiliza a luta e fortalece o 

preconceito. 

Uma nova geração de mulheres vem desmistificando 

esta supremacia que sempre foi liderada pelos homens, 

mostrando o quanto somos capazes; realizando eventos, rodas, 

ministrando oficinas e outras atividades culturais. Mas é uma 

tarefa árdua e muitos ainda veem estas mudanças com 

desconfianças. Combater qualquer tipo de preconceito é uma 

postura incômoda e gera um desconforto a ambos. Mas já há 

muito o que comemorar. Vamos continuar lutando e resistindo 

para que a próxima geração não precise mais passar por isso. 

 

Estatística – mulher capoeirista paranaense 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) Contínua (IBGE, 2019), o número de 

mulheres no Brasil é superior ao de homens, como 

demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1: População residente segundo o sexo. 
Fonte: IBGE (2019). 

 

Porém o número de mulheres exercendo a prática da 

capoeira ainda é muito inferior ao dos homens. A presença 

feminina que, muitas vezes, era vista com desconfiança, 

também soa como a mantenedora da ancestralidade, a que vai 

deixar o ambiente mais fraterno.  

Em uma pesquisa feita com 168 mulheres capoeiristas 

do Estado do Paraná (Figura 2) através de um formulário 

enviado pelas redes sociais entre os meses de junho e julho de 

2020, verificou-se que o que intriga, principalmente as mais 

velhas, é que o ambiente do lar, a sociedade, a luta de classes, 

impede que muitas destas mulheres, cheguem às maiores 

graduações. Constatou-se, também, que muitas começam, 

porém, poucas permanecem. 

 
Figura 2: Graduações das pesquisadas. 
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Comentando sobre se já haviam sido discriminadas em 

treinos, rodas, eventos, pelo simples fato de ser mulher, 

algumas respostas foram:  

Sim! Várias vezes! 
 
Quando pedi o berimbau para tocar. 
 

Quando comprei um jogo de um professor, por ele 
ser homem e já ter uma corda alta achou que eu 
não poderia ter comprado o jogo, e me olhou de 
cara feia não me permitindo jogar. Hoje por ser 
mestra o cenário não muda só em alguns aspectos! 
Jogar já não é mais o preconceito, porém sinto uma 
recusa muito grande em não aceitar uma mulher 
ser mestra. Várias vezes pessoas menos graduadas 
não querem ter a humildade de se referir a mim 
pelo título de Mestra. 
 
Sim. Discriminação Racial. Um praticante disse que 
tinha que matar todos os Negros para melhorar o 
país. 
 
Acredito que melhorou e muito, mais a roda de 
capoeira ainda é um mundo muito particular para 
a maioria. 
 
Sim, de formas sutis: homens tomando a vez 
quando estou baixada para entrar na roda; tirando 
do jogo quando recém entrei. 
 
Sim. Rejeição na hora de pedir para tocar 
berimbau, falta de apoio. Não ser cumprimentada, 
sendo que a pessoa cumprimentou todos os 
homens que estavam ao meu lado, menos eu que 
era a única mulher. Fui incentivada a jogar em um 
jogo de são bento pequeno, porque era um jogo 
lento, apropriado para as mulheres jogarem, 
conforme as palavras de um homem capoeirista. 
Também não consegui comprar o jogo em diversas 
situações, pois algum homem me barrava e 
comprava antes. 
 
Fui oprimida por um Mestre por não ter muito 
desempenho no jogo, o mesmo me pegou pelo 
braço, levou para a beira da roda e pediu para 
tirarem uma foto. Fazendo uma piada como se eu 
fosse um troféu ou uma ‘coisa’ que ele conquistou. 
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Hoje, temos no Paraná cinco Mestras: Áurea, Criança, 

Sara, Shaolin e Luciana, e sete contramestras e mestrandas: 

Sereia, Baixinha, Iúna, Fátima, Lissandra, Morena e Lauana. 

Um percentual considerado ínfimo, quando comparado com o 

número de mulheres que iniciam e com o número de homens 

que iniciam e permanecem. 

 

Evasão na Capoeira 

Dentro deste mesmo contexto, época e método acima 

citados entrevistei mulheres ex-praticantes de capoeira de 

diferentes escolas, faixas etárias e tempo de permanência na 

modalidade. Foram direcionadas a elas as seguintes perguntas:  

Quanto tempo, praticou, fatores que levaram a evadir e 

se pretendiam retornar. Conforme as respostas, muitas 

desistiram porque as tarefas domésticas, família, os estudos o 

namoro o casamento, a dupla jornada de trabalho, a falta de 

compreensão do companheiro, seja ele capoeirista ou não, 

foram fatores essenciais para a não permanência das 

entrevistadas na capoeira. 

Outro fato que ficou evidente na pesquisa, foi sobre a 

permanência e a conquista das maiores graduações dentro da 

hierarquia da capoeira por parte das mulheres: na sua 

totalidade, são esposas ou companheiras de capoeiristas. Isso 

não quer dizer que o matrimônio com um capoeirista ou até 

mesmo a sua companhia assegure a sua permanência – como 

tudo, tem seus prós e contras. Vale destacar que suas histórias, 

segundo elas, foram galgadas por si próprias, para não serem 
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apontadas como, a esposa do mestre X ou Y. A conquista de 

sua mestria ou alta graduação, deu-se através da história da 

qual ela mesma é protagonista.  

 

Fatores responsáveis pela evasão 

A partir das respostas obtidas através da pesquisa 

realizada, comentaremos alguns dos inúmeros motivos para a 

evasão da mulher na capoeira apresentados pelas 

respondentes. 

A proporção desigual apontada na Figura 2, em que o 

número de alunas é maior em relação as maiores graduações, 

comprova a grande evasão da mulher na capoeira. 

Algumas das respondentes relataram que foram 

proibidas pelas suas famílias, que não as queriam praticando 

uma luta ou arte vinculada à imagem do povo preto. Outras, 

alegaram que a capoeira era “coisa” para homens. Houve quem 

disse que desafiaram as normas impostas pelas suas famílias, 

burlaram as regras e ingressaram nas aulas de capoeira e suas 

vertentes sem que eles soubessem e, quando foram 

descobertas, foram obrigadas a evadir. Há aquelas que lutaram 

e conseguiram permanecer, treinando escondido, ou até 

mesmo, dizendo que estão fazendo outras atividades. Mas este 

número ainda é pequeno. 

Namorar é manter um relacionamento interpessoal e 

tem como função a concretização dos sentimentos. Esta 

concretização de sentimentos, quando está vinculada com um 

não praticante de capoeira, desperta uma certa insegurança e 
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um ciúme muitas vezes excessivo, levando a mulher a 

abandonar a prática. As rodas e os treinos, na sua maioria, são 

sinônimos de corpos malhados, torneados. Como deixar a 

namorada neste reduto, sem que gere uma certa insegurança? 

É nesse momento que a mulher opta em deixar a capoeira, 

principalmente, se ela for adolescente. Há uma cobrança do 

namorado em torno de uma “fidelidade” e esta frase é repetida 

por diversas vezes: Você tem que escolher entre mim e a 

capoeira. Na maior parte das vezes, a mulher opta pelo 

namorado e lá se vai mais uma engrossar as estatísticas da 

evasão. 

Com o tempo, elas perceberam que esta troca não foi a 

mais sensata e tentaram voltar. Mas ainda é pequeno o número 

das que tomaram esta decisão. Há casos que, depois, as 

próprias famílias matricularam seus filhos ou filhas na capoeira, 

porque um dia também já foram praticantes.  

É muito comum que, em uma determinada fase da vida, 

tenhamos que fazer escolhas por não ser possível conciliar os 

estudos com a prática esportiva ou da capoeira pelo fato de 

sermos mulheres, pois, além dos estudos, outros compromissos 

estão associados à nossa rotina, não dispondo, portanto, de 

tempo suficiente para se manter na capoeira. Este tempo de 

prática é visto, muitas vezes, com um tempo gasto, de forma 

desnecessária, podendo ser preenchido como com algo mais 

“importante”. 

Na verdade, me afastei para estudar. Se lá atrás 
eu pensasse como hoje nunca teria abandonado, 
capoeira não é só um esporte ela é cultura é 
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família. Hoje se me perguntarem o que mais sinto 
falta, digo com toda certeza: a Capoeira. 

 

Sororidade77 é uma palavra cada vez mais presente no 

vocabulário das feministas e por todo grupo de mulheres que 

busca por equidade. Há quem diga que nascemos rivais. E esta 

rivalidade foi levada para as rodas de capoeira.  

Mulher apoia sempre mulher. Será? Esta é uma 

indagação que está longe de ser respondida. É muito comum 

mulheres não se apoiarem entre si, até mesmo dentro de sua 

própria escola. Isso foi o que a sociedade sempre incentivou 

nas mulheres – a competição –, o que faz com que, muitas 

vezes, umas sintam inveja da outra, surjam fofocas, intrigas, 

brigas por namorados, entre outros motivos, e a sororidade 

deixa de ser uma prática que eleva o crescimento individual e 

coletivo. 

Infelizmente, ainda há muitas mulheres que, ao invés de 

incentivar as companheiras, as desmotivam. As amizades que 

se constroem na capoeira, por diversas vezes se desfazem com 

o tempo e se tornam fator primordial para falta de estímulos 

para prosseguir. As diferenças vão se tornando fagulhas e a 

amizade cede lugar à inimizade. Muitas são tomadas por surtos 

egóicos e humilham, desprezam e hostilizam aquela que 

deveria ser a sua parceira para toda vida.  

Mulher incentiva mulher? Bem, na prática deveria ser 

assim, mas a convivência, o cotidiano, muitas vezes é bem 

 
77 “O conceito é essencial no movimento feminista para estimular o apoio entre as 

mulheres. A palavra vem do latim soror, que significa irmã, ou seja, sororidade é 

irmandade” (SERPA, 2020, on-line). 
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diferente. A rivalidade é muito presente no cenário da capoeira. 

Principalmente na adolescência, onde o desempenho físico lhes 

permite mais habilidade, agilidade ou flexibilidade. As rodas e 

treinos passam a ser um cenário de disputa entre muitas 

mulheres (entre homens também). A maturidade nos traz 

algumas benesses. Na vida adulta, o cenário muda, mas, para 

algumas rivalidades, é algo que só aumenta com o tempo, 

tornando-se um motivo para justificar seu desequilíbrio e 

desajuste emocional, trazendo consequências negativas e 

contribuindo para um número cada vez menor de praticantes 

do sexo feminino.  

A prática esportiva nos trouxe enormes benefícios. 

Porém, quando esta prática é realizada de forma incorreta, 

ocorrem as lesões, traumas etc.  É muito comum, no âmbito 

cultural, mestres e educadores, de forma geral, despreparados, 

ou que não tiveram oportunidades de estudar ou ingressar em 

um curso superior, ministrar aulas sem o devido preparo e 

acabam transmitindo seus ensinamentos de forma incorreta. 

Ou seja, alguns movimentos, vão se tornando repetitivos e 

acabam lesionando a praticante de capoeira, o que impossibilita 

ou desestimula a sua prática. Há também quem julgue, mesmo 

que de forma incorreta, a nossa força física, concluindo que a 

mulher tem a mesma aptidão que o homem.  

Muitas vezes, no jogo da capoeira, o brio ferido do 

homem, por ter levado um golpe traumatizante ou 

desequilibrante, transforma-se em ignorância, levando à 

agressão física ou verbal à mulher; ou até mesmo um 
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descontrole do próprio homem, que rompe com os princípios da 

boa ética e com os fundamentos da capoeira e de nossas raízes 

ancestrais, ofendendo a mulher, hostilizando-a e afastando-a 

do universo da capoeira.  

Sem dúvida nenhuma, o trabalho do lar e a maternidade 

são os dois grandes fatores que engrossam as estatísticas que 

desmotivam a mulher a permanecer na capoeira e no mundo 

dos esportes. 

De acordo com Beauvoir (1980, p. 185), 

O destino que a sociedade propõe tradicionalmente 
a mulher é o casamento. Em sua maioria, ainda 
hoje as mulheres são casadas, ou o foram ou se 
preparam para sê-lo, ou sofrem por não o sê-lo. 
Embora a sociedade atual, não necessariamente se 
casa, através de um documento que prove este 
matrimônio, mantêm uniões estáveis ou 
relacionamentos e consequentemente tem filhos. 
Sendo o casamento ou união estável a instituição 
que reúne as funções de: mãe, esposa, dona de 
casa. Trabalhos estes que são repetitivos e 
exaustivos acabam revelando uma outra face da 
Mulher. Mas tem algo de errado da mulher se 
tornar: mãe, dona de casa e afins? Não, claro que 
não! O problema é que uma vida totalmente 
devotada aos afazeres domésticos, dedicação aos 
filhos, limita a mulher a realizar outras atividades 
e ela vê sua rotina ser totalmente alterada e 
voltada aos filhos e ao marido.  
 

Além do que, estas funções muitas vezes sugam 

completamente a energia da mulher. Ou seja, não resta energia 

para treinar, tocar, viajar etc. Tais fatores acabam respingando 

na capoeira, provocando uma grande evasão. No dia a dia do 

homem, isso praticamente não influencia sua vida. Dificilmente 

a sua rotina será alterada depois que ele constituir um 

casamento, ou se relacionar com uma mulher e ter filhos. Sem 

contar que muitos homens não colaboram, não dividem as 



 

 
264 

 

tarefas domésticas com a sua companheira e acabam a 

considerando como a principal responsável pelo trabalho do lar, 

usando disso como base para afirmar que a mulher desiste da 

capoeira porque ela quer. 

Assim, a desigualdade nos relacionamentos, na vida 

social, no mercado de trabalho ou o próprio peso da vida 

doméstica, são fatores que desestimulam a prática da capoeira. 

Sem contar que, muitas vezes, as grandes dificuldades que a 

maternidade e os afazeres domésticos exigem não são sequer 

revelados por algumas mulheres. Particularidades que são 

próprias de cada uma. Tudo isso mostra que a mulher é limitada 

e subordinada a uma estrutura que impõe seu próprio destino.  

A partir da pesquisa realizada, foi possível constatar que 

as mulheres que chegam as maiores graduações na capoeira, 

tais como graduadas, instrutoras, professoras, contramestras, 

mestrandas ou mestras são a minoria. Muitas vezes, as que 

permanecem na capoeira são as que têm um companheiro que 

também é praticante de capoeira, ou que foge às regras e as 

apoia, divide os afazeres, entendem que caminhar juntos é 

melhor que caminhar sozinhos. Sabemos que este 

comportamento não é uma regra. Mas na sua maioria, é isso o 

que ocorre. 

Uma realidade cada vez mais comum no universo da 

capoeira é o assédio. Muitas meninas indefesas ou até mesmo 

mulheres adultas, são vítimas desse comportamento 

inadequado e hostil, seja ele verbal, físico, sexual, moral ou 

psicológico. Alguns homens pensam que “cantar uma mulher” 
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é um elogio, o que, na maior parte das vezes, não é verdade e 

não é bem aceito.  

Nos últimos anos, foram inúmeros os casos de assédio e 

violência envolvendo capoeiristas, principalmente mestres. No 

entanto, seus títulos de mestres não os eximiram da 

responsabilidade do crime que cometeram. Algumas mulheres 

optaram pelo silêncio, outras se afastaram, sem mencionarem 

o porquê. Há praticantes de capoeira que alegaram que a 

própria indumentária branca, muito comum, usada na prática e 

rituais da capoeira foram motivos para serem assediadas. Basta 

lembrarmos, que roupas por si só, não deveriam ser desculpa 

para estupro, assédio ou violência. Deve-se perpetuar o caráter 

e o bom senso, para que mais mulheres estejam presentes nas 

rodas e eventos. Porém, vale salientarmos que, na pesquisa 

feita com o Coletivo Mulheres da Garoa, em São Paulo, e o 

grupo Capoeira Jireh, em Juiz de Fora (MG), no canal do 

Capoeira Movies (2020), muitas mulheres disseram que foram 

assediadas com falas desrespeitosas, como: “Que delícia com 

esta roupa”, “Que gostosa”, entre outras. Muitas optaram por 

silenciar, ao invés de denunciarem. E infelizmente, não 

estaremos livres de termos a nossa moral, nosso corpo, sendo 

objeto de desejo de pessoas desajustadas e que contribuem 

para evasão feminina. 85,6% das entrevistadas disseram já 

terem sido assediadas por capoeiristas; 14,4% disseram que 

não; 15,02% disseram que foram assediadas por alunos; 

42,01% disseram que foram assediadas por professores e 

42,07% disseram que foram assediadas por mestres. 
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Uma pesquisa feita pelo IBGE (2019), constatou que a 

dupla jornada de trabalho faz as mulheres trabalharem 3,1 

horas a mais do que os homens. Considerando o tempo 

dedicado ao emprego e aos cuidados da casa e de seus 

moradores, a mulher trabalha, em média, 53,3 horas semanais, 

enquanto a média masculina fica em torno de 50,2 horas 

semanais. Diante destas estatísticas, encontra-se também a 

mulher capoeirista, que terá este cenário como inimigo do seu 

treinamento. Ao chegarem em casa, já exausta, depois de um 

dia de muito trabalho, se vê às voltas, ainda, com os trabalhos 

do lar. Não há paixão pela capoeira que as motivem a 

treinarem. Ela é vencida pelo cansaço. E aquela paixão, amor e 

respeito pela cultura vai, aos poucos, se esvaindo. 

Porém, vale a pena ressaltar que muitos companheiros 

dividem os afazeres domésticos e as responsabilidades com os 

filhos. 

Participaram da pesquisa também ex-praticantes de 

capoeira de diferentes faixas etárias, graduação e tempo de 

capoeira. As mesmas perguntas foram dirigidas a todas. A elas 

foram atribuídos alguns questionamentos: tempo de treino, 

faixa etária, motivos da evasão e profissão.  

Depoimentos mais relevantes de algumas entrevistadas 

em relação ao que as levaram a evadir da Capoeira: 

Me afastei porque engravidei. 
 
Bom. Me casei tive filhos. Por um bom tempo não 
teve professor também cidade pequena então era 
complicado. 
 
Sou completamente apaixonada pela capoeira, 
pela minha escola e com toda certeza pela família 
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que ganhei dentro da escola e certamente quando 
puder voltarei a estar junto de todos e todas. 

 

Conclusão 

Enfim, motivos não faltam para que as mulheres, 

mesmo diante de uma grande paixão, inspirações, bons 

exemplos, não encontrem em sua trajetória alguns 

inconvenientes que as afastem do universo da Capoeira e dos 

esportes como um todo. Os próprios dados coletados com as 

mulheres praticantes e as que deixaram de praticar mostraram 

quão árdua é a caminhada. Mas a história é feita de lutas, 

desafios e vitórias. Somos guerreiras de mil faces e esta força 

ancestral que nos move, nos orienta e nos leva a transcender e 

sermos algo muito além de uma simples “Mulher”. Somos: 

mulherões, guerreiras, destemidas, opositoras. Inconformadas 

com anos de sexismo dentro da Capoeira e da nossa cultura. 

Pedimos licença e vamos seguindo em frente de cabeça 

erguida, unidas, de mãos dadas, para não soltarmos nunca 

mais. Estamos ocupando um espaço que sempre foi nosso por 

direito.  

Queremos caminhar lado a lado com os homens e todos 

os gêneros e nunca à sua sombra. A mulher frágil, como prega 

a sociedade, não existe. Faltaram, muitas vezes, oportunidades 

de mostrarmos nosso potencial. Adversidades sempre virão, faz 

parte do bem viver. Mas aquelas que forem fortes o suficiente, 

entrarão para as páginas da história da capoeira ao lado de 

Dandara, Aqualtune, Dona Romélia, Dona Nair, Salomé e tantas 

outras mulheres.  
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AS CONQUISTAS E OS DESAFIOS DAS 

MULHERES CAPOEIRISTAS NO UNIVERSO DA 
MUSICALIDADE 

 

Cleliana Matos78 

 

Introdução 

A capoeira é, sem dúvidas, um dos elementos que 

constituem a história material e imaterial do Brasil. Ela é um 

patrimônio nacional, que nasceu em solo brasileiro - nesse que 

é o país da mistura e da miscigenação de povos, culturas e 

costumes, por excelência. Não há uma pessoa que já não tenha 

visto uma roda de capoeira nas escolas, academias ou nas 

praças das grandes cidades e que não tenha se encantado com 

a musicalidade dos instrumentos, dos seus cantos 

característicos e da luta-dança em si. 

O que muitas pessoas talvez não percebam, no 

entanto, é a quase inexistência da mulher na condução desses 

instrumentos, na cantoria, e até mesmo na roda, gingando com 

outras mulheres. O fato é que seu lugar na capoeira, assim 

como em diversos outros espaços na sociedade brasileira, vem 

sendo conquistado pelas mulheres na base da “voadeira” ou 

“voadora”79 – no caso da mulher na capoeira, em seu sentido 

simbólico e literal. 

Este artigo pretende trazer uma reflexão sobre o papel 

da mulher na capoeira, mais especificamente sob o aspecto da 

 
78 Aluna Manobrista (Grupo de Capoeira Muzenza), possui Licenciatura Plena em História, 

atua como Consultora espiritual. E-mail: Cleliana.matos@yahoo.com  
79 Nas artes marciais, uma voadora é um golpe que resulta de um pulo combinado com um 

chute, geralmente atingindo a parte superior do tronco do oponente. 

mailto:Cleliana.matos@yahoo.com
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musicalidade. Pretende-se levantar e responder perguntas 

como: quais as dificuldades das mulheres em relação à 

musicalidade na capoeira? Qual a importância dessa 

musicalidade na vida dessas mulheres? O que a capoeira 

representa na vida dessas mulheres? Como as mulheres são 

vistas pelos homens quando elas se propõem a assumir um 

instrumento musical nas rodas de capoeira? São essas e outras 

perguntas que procuraremos analisar ao longo dessa reflexão. 

A capoeira é – ou, melhor, vinha sendo – um espaço 

de predominância masculina. Dito isso, é importante destacar 

a dificuldade em se encontrar materiais que sirvam de 

referência para a construção do debate a que nos propusemos. 

Todavia, é importante darmos os primeiros passos, de 

modo a, quiçá, fazer com que essa reflexão sirva para futuras 

pesquisadoras e pesquisadores que queiram se aprofundar no 

tema. A dificuldade em encontrar material de qualidade para 

referenciar nosso trabalho, por outro lado, também serviu como 

uma oportunidade para construí-lo à base de entrevistas a 

mulheres do nosso meio, que estão diretamente envolvidas 

com a capoeira e sua musicalidade.  

Desse modo, o presente artigo se desenvolverá da 

seguinte forma: em um primeiro momento, será feito um breve 

resumo da capoeira no Brasil, visando destacar o surgimento 

da capoeira, sua origem violenta e sua relação com a 

masculinidade. Nesse momento, buscaremos compreender a 

inexistência, ou muito pouca presença, das mulheres na 

capoeira. 
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No segundo momento, procuraremos compreender 

quando, como e por que houve essa virada a partir da qual a 

mulher começa a adentrar o universo masculino da capoeira e 

conquistar seu espaço. Nesta seara, objetivamos fazer um 

panorama geral da mulher e a capoeira: dificuldades, 

resistência, preconceitos e conquistas. 

No terceiro momento, com o objetivo de afunilar mais 

o debate e adentrar no objetivo maior dessa escrita, falaremos 

sobre a musicalidade da mulher capoeirista. Aqui, visamos 

debater propriamente a mulher instrumentista e música. 

Aquela que, além de jogar capoeira, toca algum instrumento, 

canta ou compõe. Procuraremos compreender a importância 

dessa relação entre música e capoeira para as mulheres, suas 

dificuldades, os preconceitos que enfrentam, as conquistas que 

obtêm, seu fortalecimento e empoderamento, tanto no meio 

capoeirístico quanto na vida em sociedade, no seu dia a dia.  

Todas essas informações estarão em consonância com 

o resultado da pesquisa de campo, no qual, com questionários 

e entrevistas, levantamos contribuições valiosas de mulheres 

capoeiristas e instrumentistas que deram a essa pesquisa uma 

contribuição de suma importância para a compreensão do 

universo da música e da mulher capoeirista. 

Assim, com esses três movimentos, pretendemos 

compreender essa evolução da capoeira “luta” para a capoeira 

“cultura”, e como a mulher está inserida nesse meio, como 

aquela que joga, toca, vê e celebra a capoeira. 
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O universo violento e masculino da capoeira: um breve 

panorama histórico 

Hoje vemos a capoeira como um elemento cultural, de 

resistência identitária e, até mesmo, como esporte. No entanto, 

segundo o professor e historiador Carlos Eugênio Líbano Soares 

(1994), as coisas nem sempre foram assim. A capoeira era, em 

sua essência, uma ferramenta utilizada pelo escravo africano 

para se defender do estado opressor português, mas também 

uma arma utilizada contra outros escravos e negros libertos. 

De acordo com o professor, a capoeira era, sobretudo, uma 

arma de afirmação, de superioridade e de gangues urbanas. 

A capoeira, como muito se acreditava, não é uma 

criação africana, ou seja, que se deu em solo africano por 

alguma etnia específica e de lá veio para o Brasil. Ela é uma 

criação que surge na chamada cultura da diáspora, ou seja, nos 

navios negreiros, com a mistura entre as diversas tradições 

marciais, musicais, de dança e culturas. É na mistura que nasce 

a capoeira que, assim como outras tradições afro-americanas, 

é fruto desse caldo cultural que se apresenta já no translado do 

negro cativo ao solo brasileiro. Nesse contexto, essa 

manifestação tem sua origem entre os povos centro-africanos 

numa criação interétnica (SOARES, 1994). 

Nesse território brasileiro escravocrata e violento, a 

capoeira encontra solo fértil. Ao negro escravizado era vedado 

o uso de qualquer tipo de arma para autodefesa, fazendo assim, 

dos seus braços e pernas, as suas armas. Embora exista, 

atualmente, um debate sobre a capoeira ser ou não dança, ser 
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ou não luta, tendo em vista o uso dos instrumentos musicais e 

da própria música, na época do seu surgimento, segundo 

Soares (1994, p. 15), “não pairavam dúvidas de que ela era um 

instrumento de luta e até mesmo de morte”. 

É no século XVIII que a capoeira ganha seu maior 

impulso e força, quando da chamada revolução urbana 

brasileira, período em que os produtos agrícolas (café e cana 

de açúcar) perderam sua predominância e preferência 

econômica para o ciclo do ouro. É nesse contexto que a capoeira 

surge. Nesse contexto de urbanização, Rio de Janeiro, Bahia e 

Minas Gerais, por exemplo, viram surgir as primeiras maltas ou 

gangues de escravos capoeiristas que lutaram entre si, contra 

o Estado e contra seus senhores para resistir à opressão, mas 

também para adquirir ganhos imediatos. 

Nesse conflito de interesses entre Estado, senhores e 

outros negros, segundo Soares (1994), a capoeira se apresenta 

como um elemento da “rua” em relação aos de “casa”. Assim, 

entre a dicotomia público e privado, a capoeira era de âmbito 

público. Levando isso em consideração, além dos costumes da 

época, tanto entre homens livres e escravos, é de se 

compreender por que a capoeira era de predomínio masculino. 

Num primeiro momento, a capoeira não era vista, num 

todo, como um mal. Para muitos senhores, o capoeirista era 

visto com bons olhos, especialmente quando era utilizado por 

esses senhores no comércio, garantindo ou coibindo os roubos, 

ou até mesmo como segurança, em alguns casos famosos. D. 
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João VI, por exemplo, tinha seu próprio capoeira de segurança, 

o negro liberto Inácio Capoeira, como afirma Soares (1994). 

O professor Carlos Eugênio apresenta outra informação 

importante sobre o tema que nos interessa, que é sobre a 

participação das mulheres na capoeira, especificamente, no 

âmbito da musicalidade. Ele afirma que a capoeira, durante 

grande parte da História do Brasil, nomeadamente no período 

colonial e imperial, não era vista como cultura, mas sim como 

crime: “Sobre a capoeira e capoeiristas as maiores informações 

são retiradas dos inquéritos policiais” (SOARES, 1999, p. 89). 

A capoeira era elemento das maltas (como eram chamadas as 

gangues), e, da mesma forma que as informações sobre essas 

gangues são retiradas das fichas policiais, nelas também há 

informações sobre a participação de mulheres. 

Dentro desse breve escopo, é fácil imaginar que a 

presença de mulheres nesse mundo de crimes e violência não 

era algo prudente, nem aconselhado, tampouco aceito pelos 

homens. Isso porque, como dissemos anteriormente, a 

capoeira durante muito tempo era instrumento de violência, e 

não de cultura. 

Segundo Avelino (2020, on-line) 

Mesmo após a abolição da escravidão, a capoeira, 
por sua força, continuou a ser perseguida e, 
inclusive, passou a ser considerada crime no 
Código Penal, através do Decreto 847, de 11 de 
outubro de 1890. Dizia o texto: 
Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício 
de agilidade e destreza corporal conhecida pela 
denominação Capoeiragem: andar em carreiras, 
com armas ou instrumentos capazes de produzir 
lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, 
ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo 
temor de algum mal; Pena -- de prisão celular por 
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dois a seis meses. A penalidade é a do art. 96. 
Parágrafo único. É considerada circunstância 
agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou 
malta. Aos chefes ou cabeças, se imporá a pena 
em dobro. 

No entanto, ao longo dos anos, a capoeira deixa de ser 

uma manifestação de resistência física e passa a ser um 

elemento de resistência cultural; assim, a permanência do 

reduzido papel da mulher nesse novo contexto é discutível e 

reprovável, tendo em vista a força da mulher em todos os 

movimentos de resistência cultural. 

Como exposto, há grande dificuldade em conseguir 

material que evidencie e retrate a presença da mulher na 

capoeira, seja no âmbito acadêmico ou no jornalístico. Assim, 

o processo de construção teórico da participação da mulher na 

capoeira e, depois, a abordagem específica sobre a mulher 

inserida no universo musical da capoeira, é uma árdua tarefa. 

Mesmo assim, faz-se importante construir espaços 

onde a mulher capoeirista encontre vez e voz de mostrar-se 

também inserida e ativa nesse espaço nomeadamente 

masculino. 

Exemplos, dessa dificuldade não faltam: no 

documentário80 assistido para a construção dessa reflexão, a 

participação da mulher é praticamente nula; nos artigos 

consultados, a reflexão é bastante incipiente. Dessa forma, a 

reflexão, num movimento de contraponto entre o homem e a 

mulher, se mostra necessária. 

 
80 CULTURA VIVA. Documentário Capoeira Viva. Cultura Viva [YouTube], 20 abr. 2018. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mVP6xc6wQpY. Acesso em 20. set. 

2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=mVP6xc6wQpY
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Todavia, ainda que esta perspectiva seja relevante 

para denunciar o vazio existente entre os dois gêneros, se faz 

importante construir reflexões sobre o empoderamento das 

mulheres na capoeira e falar sobre a capoeira a partir das 

próprias mulheres, conquistando seus espaços e criando seu 

próprio movimento, não para separar, mas para unir. 

 

A musicalidade da mulher na capoeira 

Foi em 1937, no governo de Getúlio Vargas, que 
acontece uma virada importante na história da 
capoeira passou, então, a ser reconhecida como 
esporte nacional. Nesse ano, a academia de mestre 
Bimba, o criador da Capoeira Regional, obtém o 
alvará nº 111 de funcionamento. Em 1940, com o 
novo Código Penal, o uso da palavra "Capoeira" foi 
liberado e, em 1942 o decreto 3.199, assinado pelo 
presidente Getúlio Vargas, estabelece as bases da 
organização dos desportos no Brasil, permitindo a 
criação do Departamento Nacional de Luta 
Brasileira, que foi o embrião da Confederação 
Brasileira de Capoeira. Foi nesse contexto que 
houve uma maior inserção da mulher no ambiente 
capoeirístico. (AVELINO, 2020, on-line). 
 

Na musicalidade, o papel da mulher não é diferente do 

da mulher capoeirista (distinguindo daquela que não toca 

instrumentos); ela está submetida, historicamente, a muitas 

dificuldades para se inserir e também para evoluir: problemas 

de hierarquia e de gênero são as mais apontadas pelas 

mulheres na pesquisa de campo, juntamente com o machismo 

e a ideia de que a mulher não é capaz de tocar um berimbau 

ou um pandeiro como um homem o faria. No entanto, a 

musicalidade na capoeira transcende a questão de gênero pois: 

“A música na capoeira é uma magnífica expressão que estimula, 

desperta e dá energia para os praticantes, pois ela está sempre 



 

 
277 

 

ligada a uma expressão emotiva” (PESSOA; JÚNIOR, 2020, p. 

1). 

Outro problema enfrentado pelas mulheres que 

buscam se inserir na capoeira por meio da musicalidade, 

segundo a pesquisa de campo, se refere ao canto. Muitos 

homens não aceitam a voz feminina cantando as músicas de 

capoeira, talvez por acharem que não condiz com a virilidade e 

a masculinidade, dentro de um cenário que traz a ideia de 

violência e hierarquização da capoeira em seu contexto 

histórico e geral. 

No entanto, parece haver um equívoco ao se pretender 

restringir a musicalidade na capoeira ao universo masculino 

quando: 

A musicalidade na capoeira serviu e serve para 
estabelecer a comunicação entre os capoeiristas e 
as forças emanantes, assegurando a transmissão 
oral como caminho de interlocução da história, que 
favorece a preservação dos seus ritos de 
passagens. A poesia sonora e a produção de 
saberes na musicalidade da capoeira. (PESSOA; 
JUNIOR, 2020, p. 2). 
 

Nesse sentido, musicalidade, mulher e capoeira, não 

caminham separados, tendo em vista que a poesia sonora, 

oralidade vinculada à historicidade e interlocução, caminham 

juntas, seja com homens, seja com mulheres. No entanto, para 

muitos homens, infelizmente, o mais próximo que uma mulher 

deveria chegar de uma roda de capoeira é do lado de fora, como 

espectadora: 

De certa forma, os menos esclarecidos ainda 
acreditam que a função simbólica e real da mulher 
na capoeira é a de bater palmas, ou seja, ficar do 
lado de fora da roda, incentivando os jogadores ou 
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servindo de elemento catalizador. (BARBOSA, 
2005, p. 7). 
 

Na pesquisa de campo, ouvimos relatos das mulheres 

de que é muito comum, nesse contexto, as mulheres terem de 

criar grupos próprios para tocarem e jogarem sem sofrer esse 

tipo de discriminação. Muitas vezes, tais grupos se estendem 

para muito além da capoeira, se transformando em grupos de 

mulheres que discutem e se apoiam em circunstâncias como 

essas vividas, mas também fora do mundo da capoeira, 

formando grupos de apoio, fortalecimento da identidade 

feminina e de empoderamento. 

A capoeira se perde nesses embates. Ela é muito mais 

do que a luta de gênero, é muito mais do que a disputa de poder 

hierárquico, a capoeira transcende essa luta, muitas vezes 

baseada em lutas simbólicas pela dominação e pelo poder. A 

capoeira é como uma grande mãe que acolhe, que protege e 

prepara para que seus filhos e filhas se tornem mais fortes e 

confiantes. É assim que a capoeira deve ser vista, mas, assim 

como um filho que cresce, sai de casa e abandona a mãe, 

muitos o fazem com os princípios da capoeira – de acolhimento, 

de respeito e apoio. 

Numa grande família também há seus embates, seus 

conflitos, suas desavenças, mas, no fim, o que importa é o amor 

pela família. A música na capoeira é essa música de mãe, que 

canta para ninar seus filhos quando pequenos, que cria com 

essas músicas toda uma carga simbólica de sentimentos para a 

vida. Quantas pessoas já se pegaram cantando uma música de 
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capoeira para controlar a ansiedade, para enfrentar um desafio, 

acalmar-se, conectar-se com seu “eu”. 

        A própria lenda que envolve o surgimento do instrumento 

mais característico, e mais empoderado da capoeira – o 

berimbau – envolve a figura feminina, da menina morta na 

beira de um rio, como mostra o breve resumo dessa lenda 

africana: 

[...] uma menina saiu a passeio. Ao atravessar o 
córrego de um rio, abaixou-se para beber-lhe a 
água com as mãos. No momento em que saciava a 
sede, um homem deu-lhe uma pancada na nuca. 
Ao morrer, seu corpo converteu-se na madeira; 
seus membros na corda; sua cabeça na caixa de 
ressonância e seu espírito na música dolente e 
sentimental (MESTRE COBRA MANSA, s/d apud 
ABIB, 2004). 
 

Se é fato que as lendas envolvem a capoeira em toda 

sua construção simbólica, a história do seu mais importante 

instrumento, o berimbau, não pode ficar de fora, e deveria ser 

ensinada para todos aqueles e aquelas que entram para essa 

grande família, desde seus primeiros contatos, devendo ser 

relembrada constantemente pelos mais velhos. A musicalidade 

da capoeira, do berimbau, segundo as lendas, só é possível 

porque foi da mulher que se fez esse belo instrumento. 

 

Métodos e resultados 

A menina morta na lenda do surgimento do berimbau, 

encontra nas mulheres de hoje a resistência, a força e a 

coragem de manter viva essa luta de ser mulher capoeira e 

fazer continuar viva a presença, muitas vezes sufocada da 

mulher, desde a origem mais antiga da capoeira. 
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Logo, tendo em vista a importância da música para as 

mulheres, por soar tão sublime e materno, o som da roda, a 

ginga e os cantos, é compreensível que as mulheres usem dos 

espaços abertos, como o desta pesquisa, para denunciarem, 

confrontarem e se reafirmarem como donas de um espaço 

legítimo, que não é somente o de jogar, mas o de tocar o 

principal instrumento, de cantar, de sentir, libertar-se e fazer 

entender que, longe de ser coisa de homem, a musicalidade da 

capoeira, conduzida pelo berimbau, tem sua origem na mulher, 

conforme a lenda trazida como referência. 

A realidade da mulher capoeirista e da mulher 

instrumentista são realidades similares quando falamos dos 

desafios, das dificuldades enfrentadas para serem aceitas, 

valorizadas e reconhecidas pelos seus talentos e qualidades, e 

não por seu gênero. 

Todavia, nossa pesquisa de campo também encontrou 

indícios de que a realidade está mudando, de que em alguns 

aspectos há incentivos, valorização, reconhecimentos e 

aceitação dessa mulher instrumentista no meio capoeirístico. 

Desse modo, nossa pesquisa de campo encontrou dois 

segmentos de respostas que vamos analisar e compreender em 

separado e, no final, concluí-los em conjunto. 

A pesquisa de campo, realizada com 26 mulheres na 

faixa etária dos 18 aos 43 anos, de mulheres que vivem no 

Brasil e no exterior, contou com 19 perguntas, em um 

questionário misto, com perguntas abertas e outras fechadas, 

na plataforma Google Forms. Devido ao dia a dia dessas 
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mulheres e aos diferentes e longínquos locais em que muitas 

delas residem, não foi possível fazer essas entrevistas ao vivo 

individualmente ou em grupo, como seria o ideal e muito mais 

rico. Infelizmente, por complicações de rotina diária, essas 

informações foram coletadas a distância. Todavia, acredita-se 

que não haja descaracterização da realidade. 

Ao receber as respostas e mapeá-las, estas foram 

divididas em dois grupos: um, relacionado às dificuldades ainda 

apresentadas pelas mulheres e, outro, relacionado às 

conquistas e vitórias apresentadas pelas entrevistadas. 

Assim, compreende-se que, além das dificuldades, que 

são apresentadas e analisadas já no referencial teórico, há 

também pontos positivos e avanços na inserção, 

reconhecimento e valorização da mulher cantora e 

instrumentista na capoeira. 

Na pesquisa teórica, leituras, nas análises das 

entrevistas e artigos, umas das maiores queixas das mulheres 

capoeiristas era o teor machista das letras das músicas. Em 

algumas rodas de capoeira, era vedado à mulher, inclusive, 

corrigir o trecho ou trechos dessas músicas que apresentavam 

conotação machista ou de superioridade do homem sobre a 

mulher. Isso vale para a hierarquia de gênero, mas também 

para tocar o principal instrumento da capoeira, o berimbau: 

[...] os espaços de poder e os postos de mestre, 
contramestre e professor continuam praticamente 
ocupados por homens. ‘A gente não tem uma 
pesquisa sobre isso, mas sem dúvida há um 
número bem menor de mulheres que ocupam 
esses postos de destaque. E na maior parte das 
vezes só os homens que estão no berimbau – que 
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comandam a capoeira. São eles também quem 
cantam’. (OLIVEIRA, 2019, p. 1). 
 

A questão da musicalidade da capoeira é tão 

importante como o jogo em si, as duas coisas se 

complementam, logo, é razoável uma mulher não se sentir à 

vontade em uma roda onde as músicas tocadas a ofendam de 

algum modo. Nesse sentido, uma questão levantada pela 

pesquisa foi a de saber das mulheres se elas tinham 

conhecimento de letras de capoeira que falam positivamente 

das mulheres. 

Surpreende que 65,4% das mulheres entrevistadas 

responderam positivamente, que conhecem letras de capoeira 

que afirmam positivamente o espaço da mulher, não somente 

nas rodas, mas na sociedade como um todo. Sinal de que, 

gradativamente, há uma tomada maior de consciência ao se 

pensar as letras dessas músicas. 

Outro fator importante, que distancia sobremaneira a 

pesquisa teórica da de campo, é a valorização dos mestres de 

capoeira em relação às mulheres no que se refere ao canto. O 

receio, de fato, era concluir esta pesquisa simplesmente 

reafirmando aquilo que se analisou e se construiu, mesmo que 

brevemente, como referencial teórico, ou seja, a forte e sólida 

dicotomia entre homens e mulheres, como se houvesse única e 

exclusivamente uma relação de conflito entre ambos os 

gêneros. 

Depois de concluída a pesquisa de campo, pode-se ver 

que as questões eram mais relativas, e até mais positivas, do 

que se pensou previamente. Foi, inclusive, cogitada a ideia de 
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se construir um novo referencial teórico, mas o que foi 

encontrado é, em sua essência, o que foi descrito 

anteriormente, e decidiu-se, então, por manter a fidelidade da 

pesquisa. No entanto, é apresentado nas entrevistas o 

contraponto importante que foi encontrado. 

O contraponto, nessa questão específica, demarca que, 

das 26 entrevistadas, 80% se dizem incentivadas por seus 

mestres a tocarem instrumentos de capoeira nas rodas e a 

cantarem. Essa informação poderia ser malvista por aquele ou 

aquela que pretende construir e manter uma realidade de 

permanente conflito entre homens e mulheres na capoeira, 

mas, para a busca cada vez mais da harmonia entre homens e 

mulheres na capoeira, essa informação traz um certo alívio. 

Outra questão importante, mas que não diz muito 

sobre não aceitação e, sim, quanto ao sentimento de 

qualificação técnica e autoconfiança dos indivíduos, é referente 

à segurança em tocar e/ou cantar em público. Das 

entrevistadas, 65,4% se sentem seguras em tocar e/ou cantar 

nas rodas. Reconhece-se este dado como sendo um número 

alto e importante, sinal de que essas mulheres, sabendo muito 

ou pouco da arte de cantar e/ou tocar, sentem-se incentivadas 

e, de certo modo, à vontade para fazê-lo em seus grupos. 

Das entrevistadas, é unânime a resposta positiva 

quando perguntadas se sabem cantar músicas de capoeira, 

mas, o que também representa um dado importante, é a 

quantidade de mulheres compositoras. Das entrevistadas, 34% 

delas compõem ou já compuseram em algum momento, letras 
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de músicas de capoeira, variando entre uma música, até a 

informação interessante de que 15,4% delas já compuseram 

mais de cinco músicas de capoeira. Estamos falando de um 

grupo de mulheres a que se deveriam dedicar outras pesquisas, 

entrevistas ou, quem sabe, até um documentário, visto o seu 

engajamento, sua relação com a capoeira e o nível de 

produtividade dessas mulheres para servirem de exemplo e 

motivação para outras da região, ou até mesmo do Brasil. 

Se, num momento, ao longo do referencial teórico foi 

falado acerca das enormes dificuldades de ser mulher 

capoeirista, tem-se aqui uma lufada de ar, ao ver que ainda há 

esperança de que a situação esteja mudando para melhor. 

As informações referentes à relação entre a mulher 

capoeirista e a música também são positivas dentro do quadro 

dos dados apresentados quando se procurou saber quantas 

pesquisadas conheciam letras de músicas de autoria feminina 

ou músicas cantadas por mulheres. Das entrevistadas, um total 

de 57% afirma conhecer letras e músicas cantadas por 

mulheres. 

A questão homem/mulher em relação à musicalidade 

sofre um revés quando se questiona sobre a proximidade dos 

homens com as músicas compostas por mulheres. Quando 

perguntado às entrevistadas se já ouviram homens cantando 

músicas compostas por mulheres nas rodas de capoeira, 84% 

delas respondeu: nunca.  

Como foi colocado ao iniciar a análise das entrevistas, 

nem tudo são flores. Há muitos resquícios da capoeira praticada 
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unicamente por homens e representada, sobretudo, nas letras 

das músicas que inferiorizam as mulheres, que rebaixam a 

condição das mulheres, que contêm gracejos sexistas, 

machistas e misóginos. Há músicas de capoeira ainda cantadas, 

que deveriam ser avaliadas pelos mestres e contramestres e 

proibidas de serem cantadas, por seu conteúdo desrespeitoso. 

Se algum dia a capoeira não foi coisa de mulher, agora 

é, e reconhecer isso se faz importante, não somente pela 

necessidade de aceitar que a mulher jogue, toque ou cante, 

mas, também de excluir tudo aquilo que possa, de algum modo, 

inferiorizar ou desrespeitar a mulher simplesmente pelo fato de 

ser mulher. 

Quando perguntadas sobre a existência de alguma 

música, ou músicas, que tenha desmotivado as entrevistadas, 

64% delas disseram que sim e, aprofundando um pouco mais 

essa questão, buscando saber sobre do que tratavam essas 

letras, uma das entrevistadas afirmou: “Falando da mulher 

sendo objeto de homem. Ex.: mulher pra mim, tem que manter 

a escrita, tem que jogar Capoeira, ser boa, gostosa e bonita”. 

A afirmação dessas mulheres corrobora a análise feita 

por Pessoa e Júnior (2020, p. 3) quando escrevem: 

Outras vezes, as mulheres são tratadas como bicho 
interesseiro, ‘a mulher e a galinha são dois bichos 
interesseiros, a galinha pelo milho e a mulher pelo 
dinheiro, Paranaê, paranaê Paraná’ ‘Mulher pra 
mim tem que manter a escrita tem que jogar 
capoeira, ser boa, gostosa e bonita, bicho bom que 
é, é mulher, bicho bom que é, é mulher...’ Essas 
músicas reforçam os mais perversos preconceitos, 
as mulheres são ridicularizadas a um determinado 
tipo social que representa a indecência. As músicas 
instituem uma ética em que as mulheres são 
inferiorizadas, controladoras e disciplinadas a 



 

 
286 

 

ouvirem tranqüilamente essas canções, 
desmerecendo a mulher de forma acintosa. Nessas 
cantigas, ela não tem voz nem desejo e está à 
mercê do machismo imposto pelos homens, 
ficando as marcas psicológicas da submissão e da 
discriminação. 
 

Desde letras de cunho sexual, passando por músicas 

que comparam a mulher ao homem, até mesmo músicas que 

destacam a violência contra a mulher, são algumas músicas que 

ainda são cantadas nas rodas de capoeira, relatadas pelas 

mulheres na pesquisa e, como dissemos anteriormente, que 

precisam, urgentemente ser revistas e proibidas nas rodas de 

capoeira. Não adianta aceitar as mulheres nas rodas, incentivá-

las a jogar e tocar os instrumentos, não adianta reconhecer sua 

importância na capoeira como cantadora, se elas são obrigadas 

a ouvir músicas que as rebaixam e as inferiorizam. Quando 

falamos de igualdade, também falamos de respeito. É 

importante, nesse sentido, como apontam Pessoa e Júnior, 

ouvirmos os velhos mestres: 

Apesar de todo preconceito contra a mulher na 
capoeira, os velhos mestres têm o cuidado para 
não reforçar esses aspectos culturais, rejeitam as 
cantigas que servem para denegrir a imagem 
feminina. É importante lembrar, que a atitude 
machista representada nas letras, contraria os 
princípios filosóficos cantados pelo Mestre Pastinha 
que ‘a capoeira é para homem, menino e mulher / 
Só não aprende quem não quer’. (PESSOA; 
JÚNIOR, 2020, p. 7). 
 

Já na pergunta anterior, começou-se a apresentar a 

parte considerada negativa dos dois tipos de análises diferentes 

comentados no início dessa sessão, que ainda requer avanços, 

tomada de consciência e precisa de longos debates para que se 
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faça cada vez mais visível que a mulher no meio musical da 

capoeira ainda sofre preconceitos e discriminações. 

O fato de ainda se cantar músicas que rebaixam as 

mulheres e as constrangem é algo que há muito deveria ter sido 

revisto, mas há outros aspectos do dia a dia das rodas de 

capoeira que também repercutem o que está presente na 

segunda parte desse artigo, que é a contínua luta das mulheres 

por reconhecimento e respeito: 

Em geral são os homens que dão seu recado. E 
cantam no masculino. E mais: Entre os cânticos 
ainda existem os de conteúdo machista, que 
colocam as mulheres como objeto sexual. ‘Há 
músicas que incentivam a violência contra a 
mulher. São cantigas como ‘se essa mulher fosse 
minha eu tirava da roda já já e dava uma surra 
nela’. É uma música do samba que também é 
cantada na roda de capoeira’. (OLIVEIRA, 2019, p. 
1). 
 

Portanto, ainda há muita luta e muitas conquistas a 

serem efetivadas pelas mulheres e, ao que tudo indica, elas não 

vão desistir enquanto não tiverem seu respeito e 

reconhecimento. 

Não são números absolutos, como visto em perguntas 

anteriores, mas se uma única mulher sofreu preconceito, foi 

discriminada, assediada ou algum outro fato a fez se sentir 

inferiorizada pelo fato de ela ser mulher, pensamos que é 

importante, sim, descrever, tendo em vista que é pela denúncia 

e reconhecimento de que algo está errado que se pode iniciar 

uma mudança de comportamento. 

Quando questionadas sobre se se sentiam 

inferiorizadas dentro dos grupos de capoeira por algum motivo 

relacionado ao fato de serem mulheres, algumas responderam 
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que não, que os integrantes do grupo do qual participavam 

eram respeitosos, que não havia diferenças entre homens e 

mulheres, o que é algo significativo. No entanto, em alguns 

relatos, foi encontrada a informação de que sim, há 

discriminação, como essas duas passagens, por exemplo: 

Já me senti em algumas situações. Alguns homens 
parecem olhar pra gente meio torto quando 
pegamos um instrumento, ou tiram a gente logo 
que entra na roda, corta a frente... parece que se 
sentem mais dignos de estar na roda. 
 

Me sinto inferiorizada quando não tenho chance de 
jogar por ser mulher pouco graduada e me 
empurram para trás da roda sem vez para jogar, 
tocar instrumentos e cantar a não ser responder o 
coro, bater palma e tentar assistir, pois os homens 
ficam na frente e são poucos os que demonstram 
cavalheirismo. 
 

E o que é preocupante, é que, além da relação de 

conflito entre homens e mulheres, a situação se estende para 

além do ambiente da capoeira, quando ao sofrer algum tipo de 

violência, essas mulheres, muitas vezes, são silenciadas ao 

pedirem ajuda ou denunciarem esses abusos. Sobre isso, 

Oliveira (2019, p. 1) discorre: 

Há violência de gênero dentro e fora das rodas de 
capoeira. ‘É como se a capoeira tivesse códigos 
próprios, que estão acima dos direitos humanos, 
acima da Constituição, como se lá dentro pode.’ 

Tanto é que, nas raras vezes em que as mulheres 
foram a delegacias denunciar violência física dentro 
da roda, saíram de lá decepcionadas com a reação 
dos delegados. ‘Se você estava jogando capoeira, 
como veio reclamar de violência?’, perguntam. É 
como se ali fosse um espaço permitido. Afinal, ‘é 
uma luta e tudo bem’, relata, com base em 
narrativas de colegas. 
 

Quando foi dado espaço para entrevistadas fazerem 

seus relatos e suas queixas em relação a essa ideia de 
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masculinidade, de machismo e de preconceito do homem sobre 

a mulher, elas revelaram coisas que condizem com o que 

construímos na primeira parte do texto, quando nos 

propusemos a fazer um panorama geral da capoeira e da 

história passada de geração em geração por capoeiristas, indo 

ao encontro dessa ideia de capoeira como elemento de 

afirmação masculina, de violência e de luta. 

Na segunda parte, quando foram analisados artigos, 

entrevistas e documentários sobre a mulher capoeirista, 

acusando e transparecendo o universo ainda machista da 

capoeira em seus muitos aspectos, pode-se também encontrar 

nesta pesquisa o quanto a capoeira já alcançou e o quanto ainda 

deve evoluir enquanto prática esportiva e patrimônio cultural 

pertencente a todos, sejam homens ou mulheres. 

Para concluir esta reflexão, e acreditando ser ela uma 

possibilidade para incentivar o debate sobre a mulher na 

capoeira e sobre a mulher cantadora, compositora e/ou 

instrumentista na capoeira, as respostas das duas últimas 

perguntas dessa série de questões servem de parâmetro para 

a construção da parte analítica deste artigo. A importância 

ainda de se continuar pesquisando, escrevendo e explicitando 

a dicotomia persistente no universo da capoeira no que diz 

respeito aos gêneros masculino e feminino. 

Nunca é demais lembrar que este artigo objetivou 

compreender a capoeira vista pelas e com as mulheres e 

aprofundar o debate sobre a questão da musicalidade. Logo, 

além de exaltar a mulher e apresentar suas conquistas, essa 
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reflexão também tem por objetivo mostrar suas dificuldades e 

as barreiras que ainda precisam ser transpostas para que a 

mulher alcance a plenitude de ser capoeirista. 

Quando perguntadas se já sofreram resistência por 

parte dos homens por tocarem algum instrumento ou 

cantarem, parte das entrevistadas respondeu: 

Sim, certa vez em um evento, há um tempinho 
atrás, queria pegar o pandeiro para tocar, me dirigi 
ao meu colega de grupo e pedi a ele se poderia 
tocar, ele me olhou e perguntou qual minha 
graduação e me pediu pra me retirar. 
Imediatamente fui até o mestre que estava 
presente no evento, e falei o que tinha acontecido, 
na hora ele foi até meu colega e disse a ele para 
me dar o pandeiro, nossa eu vibrei de alegria 
naquela hora. 
 
Quando eu tentei tocar e cantar fui criticada por 
meus colegas por não ter boa voz, não saber tocar 
direito os instrumentos e assim estar 
atrapalhando. Depois, nunca mais peguei nos 
instrumentos para tocar ou cantar em uma roda de 

capoeira. 
 

Sim. Na roda, eu vi que o tocador do médio estava 
cansado, há horas no berimbau, quando peguei o 
instrumento, um homem mais graduado que eu me 
tirou do berimbau e eu sei que estava no ritmo 
tocando o toque certo. Senti no olhar dele que era 
apenas porque eu era mulher menos graduada. 
 

Sim, em parte. Se deu quando atravessavam a 
ação do “cantar”. 
 

Quando questionadas sobre em quais aspectos 

acreditam que a relação homem-mulher na capoeira deveria 

melhorar, tanto na questão do jogo, mas também na questão 

da musicalidade: 

O homem ainda precisa aceitar que as mulheres 
podem e devem conquistar o que elas quiserem. O 
respeito pelas escolhas das mulheres. Acima de 
tudo, respeito. 
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Que respeitem a mulher e que deixem ter mais 
oportunidades para tocar, cantar. 
 

Bom, em relação a jogo eu penso que os homens 
deveriam aceitar melhor a questão que existem 
mulheres bem melhores que eles na roda. Na 
musicalidade, deveríamos ter mais espaço e 
também mais interesse dos professores para com 
seus alunos. 
 

No aspecto de pensar na mulher dentro da 
capoeira, permitindo ela florescer, valorizar a sua 
presença e sua contribuição para a capoeira. 
 
Em tudo! Nós não nascemos sem a mulher, não 
somos fecundados sem o homem. Somos todos 
iguais, cada um dentro das suas possibilidades. A 
Capoeira vai ganhar mais força, mais adeptos mais 
discípulos apaixonados por ela por sua música, 
ritmo e assim vamos mantendo nossa arte e nossa 
cultura em todos os cantos do planeta agregando 
acrescentando. 
 

O que mais chama a atenção, é o pedido das 

entrevistadas por respeito, a chamada delas para a importância 

do diálogo entre homens e mulheres, e o pedido por espaço. 

Sobre a questão do espaço, Barbosa (2005, p. 5) 

escreve: 

Apesar dos avanços da mulher nos círculos de 
capoeira, em muitos casos, ela ainda é vista como 
um pequeno complemento da função masculina. 
Essa atitude de superioridade que o homem 
costuma assumir e o papel secundário reservado 
para a mulher estão resumidos na metáfora do 
pandeiro e no significado das palmas. 
 

Não foi possível, pela quantidade e extensão das 

respostas das mulheres, apresentá-las integralmente. Porém, é 

importante frisar que todas as falas sobre essa questão 

apresentam certa conotação de desabafo, de denúncia e 

exigências de respeito e diálogo. Com elas, concluímos que a 

capoeira é um espaço de conflito entre homens e mulheres, um 
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espaço que ainda requer abertura, reconhecimento e respeito, 

um espaço em que a figura do homem viril e dominador da 

capoeira antiga deve ser desconstruída e que, se no passado, a 

capoeira era pura e simplesmente um espaço de luta e 

confronto, hoje é um espaço dialético entre esporte e 

patrimônio cultural, e que não deve ser espaço de divisão de 

classe, nem de cor e muito menos de gênero. 

Se há ainda muito que se fazer para que homens e 

mulheres se aproximem e se respeitem enquanto gênero, a 

capoeira, com suas músicas, sua ginga, toda a cerimônia e toda 

a magia e descontração, seria um excelente espaço para isso. 

 

Considerações finais 

Apesar de a mulher, ao longo da história, vir quebrando 

paradigmas e barreiras, ainda há muitos fatores que as 

desestimulam, desaceleram, freando e até mesmo travando a 

conquista de espaço no universo da capoeira. 

A capoeira tem características que atraem todos os 

públicos, pois seu ritmo, cantiga, poesia, ginga, dança, luta, 

espiritualidade, força, arte e defesa vão se aflorando cada vez 

mais para quem a pratica, enriquecendo o indivíduo com 

conhecimento e sabedoria. 

Para se ter melhor desempenho dentro da capoeira, é 

necessário tempo e dedicação. Diante disso, são vários os 

fatores que desestimulam a mulher a se dedicar vários anos na 

capoeira e chegar a níveis de mais alta graduação, como 

professora, contramestra ou mestra. Um dos fatores que 
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impedem este avanço são os papéis que a mulher exerce na 

sociedade e na família: ser mãe, trabalhadora, estudar e atuar 

em vários outros campos onde ela busca ocupar espaço. Sendo 

assim, o desânimo, o cansaço, a falta de tempo, não as 

permitem evoluir como gostariam, desmotivando-as 

gradativamente. 

Não são somente fatores externos que desmotivam as 

mulheres, mas também, o que elas têm de enfrentar no campo 

capoeirístico, como serem rotuladas de “sexo frágil”, o assédio, 

a agressividade, o abuso hierárquico, incompatibilidade, 

impaciência por algumas delas não conseguirem acompanhar 

os movimentos nos treinos e também o machismo. 

Um dos exemplos disso é a “monopolização dos 

instrumentos” pelos homens, não permitindo às mulheres a 

possibilidade de cantar ou tocar, desestimulando-as com 

críticas não construtivas, referentes ao canto feminino na roda 

e até mesmo com letras de músicas de duplo sentido e irônicas 

a seu respeito. Isso tudo atrapalha o desenvolvimento do leque 

cultural que é a capoeira, dificultando ainda mais que a mulher 

registre sua história e sua contribuição na capoeira. 

No entanto, as mulheres do nosso tempo vêm unindo 

forças e se inspirando naquelas que resistiram e resistem, 

abrindo caminho, se permitindo aos desafios de lutar cada vez 

mais, por oportunidades e por espaço no universo capoeirístico. 

Embora ainda com muitas dificuldades e desafios, a 

capoeira continua sendo aquela mãe fértil para mulher, menino 

e homem. 
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