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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 
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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 2 

conta com 11 poemas e 9 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, intitulado Esse gunga é meu! 

Ativismo e ações femininas na capoeira, conta com três 

textos, começando por O feminismo e sua relação com a 

Capoeira: a percepção dos praticantes, que teve como 

objetivo apresentar a percepção dos capoeiristas sobre o 

movimento feminista, abordando tanto a percepção sobre o 

feminismo em geral, quanto a percepção do movimento 

feminista no meio capoeirístico. Os dados utilizados para o 

estudo foram coletados a partir de um questionário semiaberto, 

incluindo participantes de ambos os sexos, de diferentes faixas 

etárias, diferentes países e tempo de prática da capoeira.  
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Na sequência, Mulheres da Garoa: a união 

fortalecendo o protagonismo feminino nas rodas de 

Capoeira apresenta esse coletivo, que é um movimento de 

mulheres capoeiristas criado em 2017, descrevendo seus 

objetivos, propostas e ações no trabalho de valorização e 

fortalecimento da mulher na Capoeira. 

Nessa mesma linha, o texto Dona Maria, como vai 

você? busca apresentar o coletivo de mesmo nome, oriundo de 

Porto Alegre e iniciado em 2009, trazendo a público sua origem, 

formação, objetivos e relevância no universo da capoeira 

gaúcha. Traz a luta das mulheres, por espaço, respeito e 

direitos. Permeia memórias e oralidades, numa colcha de 

retalhos das lembranças de quem construiu essas trajetórias e 

algumas opiniões sobre o coletivo, coletadas por meio de um 

formulário on-line. 

No terceiro capítulo, Olha a volta do mundo, iaiá! 

Temas diversos na união entre a mulher e a capoeira, 

trazemos seis textos. O acesso de meninos e meninas às 

políticas públicas: o caso de um projeto de Capoeira no 

município de Palma Sola/SC apresenta um estudo sobre a 

participação de meninos e meninas como beneficiários em um 

projeto social do município de Palma Sola (SC), no intuito de 

detectar disparidades no que se refere ao acesso de meninas e 

meninos à prática da Capoeira. A pesquisa tem caráter quanti-

qualitativo, em que se utiliza a pesquisa bibliográfica e 

documental, além da observação-participante, já que alguns 

dos autores estão inseridos no projeto como educadores. 
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À seguir, temos o texto Capoeirando no IFPR: 

compartilhando saberes e práticas culturais, que consiste 

em um relato sobre o Projeto de Extensão “Capoeirando no 

IFPR”, desenvolvido no campus Curitiba desde 2015, que tem 

como objetivo divulgar e vivenciar a Capoeira, dando 

visibilidade a esta prática e a outros saberes da cultura popular, 

promovendo sociabilidades e interações entre os sujeitos da 

comunidade escolar e a comunidade externa. O diferencial do 

projeto é o olhar feminino, já que é desenvolvido por uma 

mulher, capoeirista e servidora do IFPR e que, desde o início, 

teve o incentivo e a valorização dessa instituição de ensino 

pública, federal e inclusiva. 

Educação alimentar e nutricional para mulheres 

capoeiristas: um relato de experiência expõe uma ação de 

educação alimentar e nutricional realizada com mulheres 

praticantes de Capoeira, vivenciada em junho de 2020, com 

participantes que integram o coletivo “A Voz da Mulher”. A 

experiência demonstrou que as integrantes manifestaram 

interesse e conhecimento sobre assuntos relativos à nutrição, 

tendência de mudança do comportamento alimentar e 

avaliações positivas da intervenção. No entanto, a autora 

destaca a necessidade da continuidade e ampliação da 

intervenção proposta, a fim de alcançar mais mulheres 

praticantes de Capoeira. 

O texto A corporeidade feminina na Capoeira traz 

reflexões sobre os possíveis benefícios da prática da Capoeira 

relacionados às diferentes faixas etárias das mulheres. As 
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autoras destacam que, para as mulheres praticantes de 

Capoeira, há uma necessidade de adaptação em alguns 

momentos da atividade para que elas se motivem e elevem sua 

autoestima, dando continuidade aos treinos. Sugere, ainda, um 

conhecimento mínimo referente aos aspectos biológicos por 

parte do profissional que ministrará aulas em relação às faixas 

etárias, permitindo, assim, variações de treinos nos momentos 

pertinentes. Conclui-se que com a atividade da capoeira, 

(anaeróbica e funcional) as mulheres mantêm o equilíbrio bio-

psico-emocional, contribuindo para uma vida mais saudável. 

Por fim, Da barriga eu te ouvi e assim eu descobri - 

Capoeira é a nossa vida e meu papai nos ensinou é trazido 

em sua versão original, em espanhol, e em uma versão 

traduzida para o português. No texto, a autora conta sua 

experiência de participação em um concurso para o qual ela 

utilizou como fonte de inspiração sua realidade e vivência como 

mulher e mãe capoerista para a produção de um vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Capítulo 1 

Poemas 
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MULHER 

 
Karla Sousa2 

 
 

Flor de mandacaru 

Presa no cabelo da morena 

Nos seus pés, terra vermelha 

Malícia serena 

E de tão difícil que fosse para dizer 

Ainda, sendo mulher 

Que flertar também podia 

Fazer o que lhe apetecia 

Livre para amar 

No samba de roda, mulher 

É momento de ser 

Só dela, de todos 

De quem ela quiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

karlakadynesilva@outlook.com. 

mailto:karlakadynesilva@outlook.com
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AROMA DE FLOR 
 

Chaiane Ap. Lourenço3 

 

E de repente na Capoeira 

Um jogo bonito e pegado 

De armada e rasteira 

E Berimbau bem tocado 

 

Entre o sorriso e a ginga 

Exala um aroma de flor 

Perfuma e irradia a roda 

Com poesia, beleza e amor 

 

É ela, que chega e fica 

É mistério, força e serenidade 

Ela acolhe e não complica 

Canta e joga de verdade 

 

É a Mãe, a filha a esposa 

É o pai, é seu próprio sustento 

Nos momentos de fraqueza 

Faz do berimbau o seu acalento 

 

De salto alto, tênis ou abadá 

Ela conquista o seu vintém 

E mostra pra esse mundo 

Que não é Amélia de ninguém! 

 
3 Graduada Chay (Grupo Nação Cultural – Curitiba). E-mail: chay_al@hotmail.com   

mailto:chay_al@hotmail.com


 

 
27 

 

MULHER CAPOEIRA 

 
Mônica Beltrão4 

 

Canto. 

Descanso. 

Existo. 

Valente, desordeira, 

Mulher viva... 

Construída com sons e formas, 

Vibrante como uma locomotiva! 

Se negarem o meu valor, 

Não te espantes se meu grito chegar antes 

Para anunciar, de forma aguerrida, 

Qual é o meu lugar. 

Sou mulher de todas as formas: 

Encantada, polêmica,  

Pulsante, estonteante 

E capoeira! 

Nas rodas dos meus sentidos, 

Canto porque poetizo  

E jogo porque vivo.  

Sou mulher, sou história! 

Embalo meus sentidos 

E sou dona da minha memória. 

 

 
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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MALTA DE SAIAS 
 

Deisi Giacomazzi Silva5 

 

Uma jovem retina 

grava cena inusitada 

que cativa. 

Pura poesia. 

 

Meu corpo feminino  

quebra padrões. 

Minhas ideias são navalhas 

que atacam estereótipos. 

Meu universo 

tem o formato da Roda, 

onde enfrento a mim mesma: 

medos, obstáculos, 

conhecimento, observação,  

autoestima, sabedoria. 

Tudo à prova. 

Delicadeza e suavidade 

na força e no movimento. 

E a cada Roda, 

me aproximo da essência 

do que sou. 

 

A capoeira 

sempre foi resistência, 

batalha e vivência. 

Tem ancestralidade, 

cultura e história. 

É imagética. 

É filosofia. 

 

 
5 Aluna graduada Jaguatirica (Escola Pinhal Capoeira – Curitiba/PR). Formada em Letras – 

Português - Inglês pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Poetisa. Professora na 

Escola Alemã Deutsche Schule Curitiba. E-mail: deisigiaco@gmail.com  

mailto:deisigiaco@gmail.com
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MENINA QUE JOGA CAPOEIRA 

 
  Ana Paula Coelho6 

 

Menina que joga capoeira 

Joga capoeira menina, 

Joga com alma e coração 

Meia lua, armada e esporão. 

 

Menina que joga capoeira, 

Mandinga, ginga, balança 

Joga capoeira menina 

Capoeira de Angola, axé e dança. 

 

Menina que joga capoeira,  

IaIá está te olhando 

Vê menina como jogas 

Balança o corpo dançando. 

 

Menina que joga capoeira 

Sabe balançar o seu corpo 

Capoeira é paz e harmonia 

Menina joga com alegria. 

 

 

 

 

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

mailto:paulacoelho78@gmail.com
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MULHER, TEMPO E VERDADE 
 

Simone Ribeiro7 
 

Já fomos poucas, bem poucas 

Nessa luta brasileira 

Hoje somos inúmeras 

Praticando a capoeira 

 

Mulher pode ser o que quiser 

E até muitas coisas de uma vez 

Profissional, artista, mãe, lutadora 

Já parece até clichê! 

 

Porém, ainda precisamos repetir 

Batalhas e batalhas, sem parar 

A sociedade teima em nos reprimir 

Mas nossa força é milenar 

 

Assim vem sendo dentro da roda 

A capoeira é espaço democrático 

Onde todos deveriam ter seu lugar 

E a mulher que se dedica tanto 

Também é preciso respeitar 

 

Machismo e capoeira não combinam 

Mas está enraizado na sociedade 

Somos todos seres humanos, com emoção 

Temos alma, sonhos e sentimentos 

Mulher não é objeto do homem e sua satisfação 

 

Tem os que percebem e querem melhorar 

Têm empatia e buscam sua evolução 

São aliados nessa luta de igualdade 

Homens de bem que buscam superação 

 

E elas cantam, tocam e com raça lutam 

Conquistaram seu espaço com determinação 

A verdade está aí, veio com o tempo 

Respeite a mulher capoeirista 

 Porque competência não cor, sexo nem religião! 

 
7 Professora Coelha (Escola Abadá Capoeira – Porto Alegre/RS). E-mail: 

simonecoelha@hotmail.com 

mailto:simonecoelha@hotmail.com
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TUDO PASSA, A CAPOEIRA FICA 

 
Simone Ribeiro8 

 

Passar bem, passar mal, já dizia mestre Bimba  

Tudo no mundo é passar camará 

Assim será com a pandemia, mas é necessário se cuidar  

A vontade de jogar a capoeira dói dentro do peito 

Aguenta mais um pouco, esse vírus não é brincadeira  

Não se descuide, fique bem atento! 

 

Pense na ancestralidade, não podemos desistir 

Siga sempre em busca dessa verdade 

E acredite, a capoeira irá sempre resistir 

Dê seu jeito, arrume um espaço pra treinar 

Em seu pátio, sua sala, ou no seu quarto 

 

Toque um pandeiro ou deixe o seu berimbau falar  

A arte de muitas artes nos dá muitas opções  

Leia, escreva ou cante e tenha paciência 

Busque força, pense em quem já sofreu antes 

Passou banzo e nos ensinou o valor da resistência 

 

Enquanto isso, sonhe com aquele dia 

Em que numa roda vamos nos encontrar 

Deixe sua imaginação fluir e a esperança brilhar  

Ah vai ser incrível ver a roda se restabelecer 

A emoção tomando conta, emanada no cantar 

Vai ter abraço, choro de alegria, e muita capoeira vamos jogar 

Essa fase veio pra nos ensinar, sempre é tempo de refletir 

Em tudo aquilo que a gente tinha e não sabia valorizar. 

 

 
 

 
 

 

 
8 Professora Coelha (Escola Abadá Capoeira – Porto Alegre/RS). E-mail: 

simonecoelha@hotmail.com 

mailto:simonecoelha@hotmail.com
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PEÇO LICENÇA 

 
Leonor Eugênia Soares Ferreira9 

 

Peço licença às nossas ancestrais 

Da Capoeira, da vida, da luta 

Por serem fundamentais 

 

Mulheres que trilharam os caminhos 

E foram tirando os espinhos 

Tornando nossa jornada 

Mais leve e iluminada. 

 

Peço licença às mulheres responsáveis 

Por termos liberdade de voz 

De voto, de opinião 

De trabalho e razão 

 

Peço licença às que foram  

Maltratadas nas senzalas 

Queimadas nas fogueiras 

Subjugadas nas famílias 

E mesmo assim foram guerreiras 

 

Essas desordeiras 

Deixaram suas marcas 

Suas lutas 

Sua indignação 

E nos fizeram fortes 

E nos ensinaram a dizer: Não! 

 

Peço licença às que nos ensinaram 

A andar de cabeça erguida 

E da boca sair proferida: 

 

-Sou mulher, faço, estou e sou 

O que quiser! 

 
9 Monitora Molleka (Grupo Aruanda Capoeira – Porto Alegre/RS). Licenciada em Educação 

Física/Pós-graduada em História da África e Cultura Afro-brasileira/Professora Aposentada 

da Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. E-mail: unicanonoi@gmail.com.  

mailto:unicanonoi@gmail.com
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- Sou Mulher e amo daquela forma  

Que vale à pena 

E não me importo 

Com quem me condena! 

 

- Sou Mulher, existo e resisto 

Para que nenhuma mais sofra 

E se sinta pequena! 

 

Estou aqui e peço licença: 

Às Orixás, 

Às Mestras 

Às Contramestras 

Às Professoras 

E a todas as mulheres da Capoeira! 
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A CHUVA DENTRO DE NÓS 
 

Luciany Aparecida Miguel10 
 

Choveu dos olhos da menina, 

Dos negros  

E dos que tanto demoram a se amar. 

Só se ouvia o som dos pingos  

Com um som compassado, 

Como o de um tambor  

A molhar um futuro, 

Que agora se embaçava. 

Os índios tanto dançaram. 

Os nordestinos tanto rezaram, 

Mas a chuva não veio do céu... 

Veio de dentro. 

Veio choro. 

Veio água. 

Veio medo.  

Choveu e chove no país inteiro,  

Mas o seco da garganta não passava, 

O frio que virava calafrio, 

Que virava desconforto 

Ou talvez insegurança... 

Era o menor dos preços a pagar! 

O povo virou um só pó. 

Um só olhar, 

Que observava atento e choroso.  

Os passos do talvez  

Na esperança de um acerto, 

Mesmo sendo quase impossível  

Acreditar em sua existência. 

Um só olhar  

Que inunda  

De dor, 

De uma escolha,  

De um passado esquecido. 

É um futuro borrado  

Que pra sempre  

Na pele 

Ficará marcado. 

 
10 Professora Pitanga (Grupo Muzenza de Capoeira – Curitiba/PR). E-mail: 

lucianymiguel362481@gmail.com 

mailto:lucianymiguel362481@gmail.com
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MARIELLE? PRESENTE! 
 

Luciany Aparecida Miguel11 

 

Resolvi sair de mim. 

Deixei sair de mim.  

Deixei meu corpo virar manequim, 

Para quem quiser pelos meus olhos ver  

E sentir na minha pele 

Tudo o que já avisei ter tido sofrer. 

Sinta a dor da minha vida... 

Enrugada e ferida  

Pelas balas já perdidas, 

Que o lamento me acertou. 

Saiba que essa textura de amargura, 

Que pendura a língua tua, 

Nada mais é que meu sabor. 

Esse perfume está grudado  

E não sai nem bem lavado. 

Com todo o ódio  

Que guarda no teu coração, 

Não me segue, 

Não me entenda, 

Mas saiba que não sou oferenda  

E que jamais sentirei o gosto  

De engolir o meu perdão. 

Não sei se sou rancorosa, 

Mas de ti não tenho pena! 

Eu só quero que entenda  

Que de mim já tem o não... 

Ele é teu! 

Faça o que bem quiser, 

Mas aceite que não sou mulher  

De me calar nem no caixão... 

 

Marielle vive! Hoje te ouve aqui. 

 

 

 
11 Professora Pitanga (Grupo Muzenza de Capoeira – Curitiba/PR). E-mail: 

lucianymiguel362481@gmail.com 

mailto:lucianymiguel362481@gmail.com
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AS MULHERES TÊM DENDÊ 

 
Fabiana do Nascimento12 

Vera Lucia Avilla13 

 

Eu fui buscar dendê 

Lá no meu dendezeiro 

Mulher na capoeira 

Tem no mundo inteiro 

 

As mulheres quando chegam 

Chegam pra arrepiar 

Não importa o tempo 

Elas vêm pra encantar 

 

Joga em cima, joga embaixo 

As mulheres têm dendê 

Com respeito e humildade 

Venha aqui, você vai ver! 

 

As mulheres tocam, cantam 

E jogam com amor 

Capoeira de verdade 

Todas têm o seu valor 

 

Ao som do berimbau 

A mulher aqui chegou 

Conquistou o seu espaço 

Capoeira de valor 

 

 
 

 

 

 

 
12 Aluna graduada Dandara (Curitiba/PR). Graduada em nutrição. E-mail: 

Dandaracivi40@gmail.com  
13 Aluna graduada Monstrinha (Grupo Muzenza – Cascavel/PR) 

mailto:Dandaracivi40@gmail.com


 

 
  

Capítulo 2 

Esse gunga é meu! 
Ativismo e ações 

femininas na capoeira 
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O FEMINISMO E SUA RELAÇÃO COM A 

CAPOEIRA: A PERCEPÇÃO DOS PRATICANTES 
 

Caroline Carriel Schmitt14 

Katiuscia Mello Figuerôa15 

 

1. Introdução 

São poucos os relatos sobre a presença de mulheres na 

Capoeira entre o final do século XIX até meados do século XX, 

evidenciando a predominância masculina na prática da 

capoeiragem. Os poucos relatos de mulheres capoeiristas até 

essa época (principalmente em Salvador e Rio de Janeiro), com 

nomes tais como “Julia Fogareira, Maria Homem, Maria Pé no 

Mato, Maria 12 Homens, Calça Rala, Satanás e Salomé” são 

vagos, o que demonstra um menor prestígio das praticantes do 

sexo feminino (BARBOSA, 2005; OLIVEIRA, 2009; LEAL, 2009; 

FILHO, 2016). Além disso, eram muitas vezes rotuladas pela 

imprensa e elite da época como vagabundas, de moral 

duvidosa, desordeiras e da pá-virada (FILHO, 2016).  

Na segunda metade do século XX, após as primeiras 

academias de Capoeira terem sido estabelecidas, a prática por 

 
14 Carol Xuxa (Grupo Muzenza – Frankfurt/Alemanha); Graduada em Eng. Química pela 

Universidade da Região de Joinville; Mestra em Engenharia Química pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR); Doutora em Engenharia Química (Karlsruhe Institute of 

Technology). Atualmente é pesquisadora/cientista atuando na área de biocombustíveis, 

rotas termoquímicas de valorização de biomassa e coordena as atividades de pesquisa 

científica bilaterial Brasil-Alemanha no Institute of Catalysis Research and Technology do 

Karlruhe Institute of Technology.  E-mail: caroline_carriel@yahoo.com.br    
15 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 

about:blank
mailto:ktmello@gmail.com
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mulheres (desta vez não mais de forma marginalizada), passou 

a ser relatada. Como exemplos descritos por Souza (2010), 

Mestre Artur Emídio ensinou a arte a várias mulheres na década 

de 1950 e os jogos Estudantis Brasileiros nas décadas de 1970 

e 1980 já contavam com a presença da categoria feminina na 

modalidade.  

Nas décadas seguintes, com a expansão da Capoeira 

pelo Brasil, a presença feminina na modalidade tornou-se mais 

significativa, porém, com papel secundário, sendo ainda uma 

prática majoritariamente masculina. Para Barbosa (2005), um 

dos fatores que contribuiu para que aumentasse o número de 

mulheres interessadas em praticar Capoeira foi a igualdade de 

direitos propagados pelos movimentos feministas que, no 

Brasil, tiveram sua maior expressão a partir da década de 1970 

(CORRÊA, 2001). 

Com a maior inserção das mulheres no universo da 

capoeiragem, e buscando um maior espaço igualitário entre 

homens e mulheres, os primeiros movimentos feministas 

dentro do contexto da Capoeira surgiram ainda em meados dos 

anos 1980. Conforme relatado por Santos (2015), algumas 

mulheres pioneiras foram responsáveis pela construção de 

identidade e o empoderamento das mulheres capoeiristas 

angoleiras ainda nos anos 1980 em Salvador, com foco no 

feminismo e empoderamento da mulher negra. Ainda como um 

fenômeno recente, Pinheiro (2019) abordou a trajetória do 
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grupo de Capoeira Nzinga, fundado pela Mestra Janja16, na 

construção do feminismo angoleiro como um processo coletivo 

que engloba desde as letras das cantigas de capoeira, canto e 

o jogo. 

Araújo (Mestra Janja), ainda tratando sobre o 

movimento feminista angoleiro, o define como: 

Hoje o que tratamos por feminismo angoleiro passa 
por compreender os esforços das mulheres 
iniciadas na tradicional Capoeira Angola em 
promover o seu entendimento sobre a própria 
capoeira, para além de um jogo corporal, como um 
jogo político em que estão colocados aspectos da 
resistência cultural e da memória dos povos 
negros, ainda que não mais apenas inserida 
exclusivamente nos chamados “espaços negros”, 
bem como para além das fronteiras nacionais 
(ARAÚJO, 2017, p. 1). 
 

O feminismo angoleiro ganhou força no final do século 

XX e início do século XXI e culminou na realização de um dos 

primeiros encontros femininos de Capoeira. Além disso, foi 

pioneiro a se internacionalizar, tendo seu primeiro coletivo na 

Alemanha, em 1993 (CAMÕES, 2019). 

Esse movimento motivou a criação de vários outros e 

hoje vemos que as capoeiristas têm se organizado de forma 

eficiente, visando fortalecer e empoderar umas às outras e, 

ainda, possibilitar uma forma de acolhimento e motivação às 

praticantes (iniciantes e antigas), fazendo da esfera 

capoeirística um espaço de luta por direitos e respeito, como 

sempre foi.  

 
16 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). 
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Algo muito comum já há alguns anos, e que foi 

intensificado em tempos de pandemia, foi a criação de coletivos 

de mulheres capoeiristas (tanto do estilo angola, quanto do 

regional ou contemporâneo) nas redes sociais e em aplicativos 

de troca de mensagens que servem para difundir informações, 

realizar debates e promover o empoderamento de suas 

participantes, o que pode ser enquadrado no ciberfeminismo, 

surgido na década de 1990 e que é definido como um “conjunto 

de estratégias estético-políticas-comunicacionais orientadas à 

cultura eletrônica, sobretudo a internet e a tecnologia digital” 

(BOIX; MIGUEL, 2013; BAÑÓN, 2013; BOSCH, S/A; HACHÉ; 

CRUELLS; BOSCH, 2013 apud FERREIRA, 2011, p. 201).   

Com base nas referências apresentadas, destaca-se o 

movimento feminista na Capoeira Angola, verificando-se uma 

visibilidade do movimento na Capoeira “contemporânea ou 

moderna”. 

Tendo em vista a presença do movimento feminista na 

Capoeira, o presente trabalho tem como objetivo entender a 

percepção dos praticantes sobre o tema, suas definições e 

implicações na sociedade, assim como no meio capoeirístico. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa teve caráter quanti-qualitativo, sendo 

utilizado um questionário semiaberto e pesquisa bibliográfica 

abrangendo o objeto de estudo aqui apresentado.  

A coleta de dados foi efetuada a partir da elaboração do 

questionário “O que você sabe sobre feminismo e sua relação 
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com a Capoeira?” contendo 17 perguntas relacionadas com o 

movimento feminista em si, assim como sobre o movimento 

feminista no universo da Capoeira. O questionário foi elaborado 

a partir de uma ferramenta digital gratuita e aplicado aos 

praticantes de Capoeira de ambos os sexos, de diferentes 

países, grupos e tempo de prática durante os meses de 

setembro e outubro de 2020 por meio diferentes redes sociais.  

 

3. O entendimento dos capoeiristas sobre o feminismo e 

sua relação com a Capoeira  

3.1 Perfil dos participantes  

O questionário foi respondido por 121 participantes, 

sendo 70,2% dos participantes do sexo feminino e o restante 

(29,8%) do sexo masculino. A grande maioria encontra-se na 

faixa etária dos 36-42 anos (35,5% dos participantes), 

seguidos por participantes na faixa etária dos 30-35 anos 

(22,3%), conforme demonstrado no Gráfico 1.   

 
Gráfico 1 - Distribuição da faixa etária dos participantes. 

 

A maior parte dos participantes (67,8%) pratica 

Capoeira há mais de 15 anos, totalizando 67,8% dos 

entrevistados (82 participantes). Participantes com tempo de 
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prática entre 15-19 anos assim como entre 20-25 anos 

totalizaram a grande maioria dos entrevistados, com 43,8% 

(Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 - Distribuição das participantes da pesquisa em relação ao tempo de 

prática da Capoeira. 

 

Com referência à nacionalidade dos participantes, 

90,10% foram brasileiros, porém, o questionário foi respondido 

por participantes residentes na Europa (Alemanha, Espanha, 

Itália e Portugal), assim como na América do Sul (Chile, 

Colômbia e Brasil). 

 

3.2 Feminismo e machismo na sociedade 

Quanto à compreensão do conceito central abordado 

neste estudo, aproximadamente 75% dos participantes 

acreditam saber qual é o significado do termo feminismo, 

21,5% não têm certeza e 3,3% acreditam não saber o que é. 

Entretanto, ao perguntarmos se o feminismo é o contrário de 

machismo, apenas 59.5% dos respondentes disseram que 

“não”, enquanto 21,5% disseram que “sim” e 19% não têm 

certeza. Segundo o dicionário brasileiro, feminismo é definido 

como  
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Movimento articulado na Europa, no século XIX, 
com o intuito de conquistar a equiparação dos 
direitos sociais e políticos de ambos os sexos, por 
considerar que as mulheres são intrinsecamente 
iguais aos homens e devem ter acesso irrestrito às 
mesmas oportunidades destes17.  
 

Ao contrário, o machismo é definido como “Ideologia da 

supremacia do macho que nega a igualdade de direitos para 

homens e mulheres18”. Ou seja, não são termos contrários e, a 

partir dos resultados obtidos (Gráfico 3), fica evidente que há 

um equívoco por parte dos praticantes de Capoeira 

entrevistados com relação ao significado dos conceitos de 

feminismo e machismo. 

 
Gráfico 3 - Entendimento dos entrevistados sobre o termo machismo ser o 

contrário de feminismo. 

 

  Ao serem questionados sobre as várias vertentes do 

feminismo, a maior parte dos entrevistados já ouviu falar, mas 

não tem certeza sobre cada uma delas (Gráfico 4). Contudo, ao 

serem provocados a apresentarem alguma dessas vertentes, 

tais como, feminismo liberal, feminismo marxista ou socialista, 

feminismo radical, feminismo lésbico, feminismo pós-moderno, 

feminismo cultural, feminismo negro ou antirracista etc. 

 
17 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=ZBWx. Acesso em 7 jan. 2021. 
18 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=machismo. 

Acesso em 7 jan. 2021. 
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(BRYSON, 1999), dos 33,1% (40 capoeiristas) que respondem 

de forma afirmativa, 35 apresentaram algumas vertentes e, 

destas respostas, apenas 25 foram corretas.   

 
Gráfico 4 - Respostas dos entrevistados sobre o conhecimento da existência 

das várias vertentes do feminismo. 

 

 Os entrevistados também foram perguntados se 

consideravam-se feministas, conforme o que se apresenta no 

Gráfico 5. A maioria se considera feminista, enquanto 25,6% se 

consideram feministas às vezes. Aqueles que não se 

consideram feministas corresponderam a 31,4% dos 

entrevistados. 

 
Gráfico 5 - Respostas dos entrevistados sobre se considerarem feministas. 

 

  Dentre as principais razões para se considerar feminista, 

grande parte dos respondentes mencionou “igualdade de 

gênero” e “mesmos direitos entre homens e mulheres”. Além 
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disso, “igualdade no ambiente de trabalho” e “igualdade 

salarial” foram citados. 

  Alguns participantes mencionaram que não se 

consideram feministas por não entenderem a definição do 

termo em profundidade, enquanto os que não se consideram 

feministas mencionaram que “não gostam da palavra 

feminismo” e que “não se consideram nem machista e nem 

feminista”, alegando que “o feminismo perdeu sua identidade e 

hoje volta suas forças para combater todo aquele que se coloca 

contra suas ideias”. 

  Ao perguntarmos se a sociedade precisa do feminismo 

(Gráfico 6), aproximadamente 70% dos participantes 

responderam “sim”, por motivos tais como: maior igualdade de 

gênero em nossa sociedade historicamente patriarcal, pela 

diferença salarial e devido ao sentimento de posse de homens 

com relação às mulheres. 

  Aqui vale destacar que, somente em 1989, a mulher 

passou a ser considerada igual ao homem perante a lei 

brasileira, a partir da ideia de que “homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações” (PEDRO; GUEDES, 2010, p. 7). 

Além disso, em 2006 foi sancionada a lei Maria da Penha, a qual 

discorre sobre diversas formas de violência que ferem a 

integridade da pessoa (PEDRO; GUEDES, 2010).  

  Já os participantes que responderam “não”, 

justificaram-se dizendo que não devemos ser radicais, 

discordando dos protestos feministas e alegando exageros das 

participantes desse movimento.  
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Gráfico 6 - Percepção dos participantes sobre a necessidade ou não da 

existência do feminismo em nossa sociedade. 

 

  Quanto à percepção sobre o movimento feminista, 

79,3% dos respondentes disseram “não” ver o feminismo como 

um problema, 13,2% responderam “talvez” e cerca de 7,4% 

veem o feminismo como um problema (Gráfico 7). Os 

participantes mencionaram que, normalmente, o debate sobre 

o feminismo gera polêmicas, porém, é necessário. Destacaram 

também o fato de a busca por igualdade ser considerada algo 

positivo. Um dos participantes respondeu que  

O feminismo não é um problema, a falta de busca 
por informações verdadeiras é o verdadeiro 
problema. As pessoas tendem a ter um olhar 
negativo em relação ao feminismo, pois não 
entendem, não sabem a ideologia desse 
movimento, muitas ainda acham que isso é 
'mimimi do século XXI', mas na verdade o 
movimento existe desde os séculos passados, a 
luta por igualdade de gênero existe desde muito 
antes do século XXI, mas quase ninguém sabe 
disso, por conta da falta de informação verdadeira. 
Ainda existem pessoas que confundem feminismo 
com femismo, e acabam criticando o movimento 
feminista, existem MULHERES que criticam o 

movimento, baseadas em fake news, em falta de 
informação e propaganda negativa da mídia. 
Portanto, não, o feminismo não é um problema, o 
verdadeiro problema são as pessoas que não saem 
da zona de conforto para buscar informação, 
estudar e entender o que é o feminismo.  
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  Também foi mencionado que o feminismo levado ao 

extremo pode desencadear muitos conflitos. Um dos 

participantes mencionou que “O Feminismo é imposição, 

radicalismo, rancoroso, é contra os homens. Não representa 

todas as mulheres”, enquanto outros tantos participantes 

admitem não conhecerem o assunto em profundidade e, 

portanto, não souberam opinar. Em algumas das respostas 

pudemos observar exemplos do que aponta Lessa (2015), 

quando coloca que o feminismo desperta medos que, por sua 

vez, levam ao senso comum de que seu único objetivo é a 

destruição dos homens para que as mulheres ocupem seu 

lugar, em uma distorção de suas teorias e práticas e 

demonstração de desconhecimento. 

 
Gráfico 7 - Respostas sobre o feminismo ser considerado um problema. 

 

  Ao serem questionados sobre as conquistas do 

movimento feminista, 80,2% acreditam que todas as opções 

disponíveis no Gráfico 8 podem ser atribuídas a este, tais como 

o direito ao voto, direito ao trabalho remunerado fora de casa, 

direito de usar calças, entre outros. Como de fato o são.  

  Sobre isso, Pedro e Guedes (2010, p. 5) destacam que 

as mulheres lutam não apenas para conquistar igualdade 

econômica e política, mas pela “construção de uma sociedade 
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13,2%
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livre de relações preconceituosas e discriminações. Trata-se de 

uma luta pela liberdade, para além da equiparação de direitos, 

e pelo respeito à alteridade”. 

  Assim, temos que em 1827 as primeiras meninas foram 

autorizadas a frequentar escola no Brasil, enquanto em 1879 

mulheres passaram a ser aceitas em universidades; o direito ao 

voto foi reivindicado em 1910, sendo conquistado em 1932 e 

regulamentado em 1934, mas apenas ficando livre de qualquer 

restrição em 1965 (NOBRE, 2020); em 1919 a resolução de 

igualdade salarial entre homens e mulheres é aprovada (porém 

ainda não exercida atualmente); somente em 1962 a mulher 

brasileira é autorizada a trabalhar sem necessitar da 

autorização do marido (MOREIRA et al., 2019); a 

comercialização da pílula anticoncepcional e a possibilidade da 

mulher de decidir ou não ter filhos, assim como quando tê-los, 

foi estabelecida no Brasil na década de 60 do século passado 

(PEDRO, 2003); no início do século XX, as mulheres vestiram 

as primeiras calças (CARLI; VENZON, 2008), enquanto seu uso 

no Plenário do Senado brasileiro só foi autorizado em 1997 

(OLIVEIRA, 2017); o código brasileiro de 1916 proibia as 

mulheres de terem conta em banco ou até mesmo de viajar 

sem autorização de seus maridos, sendo tais proibições 

abolidas em 1962 com a promulgação do Estatuto das Mulheres 

Casadas (CUNHA; MENEZES, 2019). Porém, em países tais 

como a Arábia Saudita, foi somente em 2019 que as mulheres 

conquistaram o direito de viajar sem o consentimento 

masculino (DIÁRIO DE NOTÍCIA, 2019). 
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Gráfico 8 - Respostas dos participantes quanto as opções que acreditavam ser 

conquistas feministas. 

 

  Os participantes também foram questionados sobre as 

mulheres deverem ou não ter liberdade de escolha em qualquer 

âmbito de sua vida. Unanimemente, 100% dos entrevistados 

responderam que sim. Porém, ao serem questionados sobre as 

mulheres serem tratadas ou não com igualdade e equidade em 

nossa sociedade (Gráfico 9), 91,7% responderam que “não”, 

6,6%, “talvez” e apenas 1,7% disseram que “sim”. 

 
Gráfico 9 - Percepção dos participantes sobre as mulheres serem tratadas 

com igualdade e equidade em nossa sociedade. 
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  Conforme o relatório do Fórum Econômico Mundial de 

2020 (WORLD ECONOMIC FORUM, 2019), em termos de 

ambiente de trabalho, é esperado que a igualdade de gênero 

entre homens e mulheres só seja alcançada no ano de 2276. 

Globalmente, 78% dos homens em idade adulta se encontram 

trabalhando, enquanto 55% das mulheres adultas se 

encontram no mercado de trabalho, com um salário 

aproximadamente 40% inferior ao dos homens no mesmo 

cargo. Em geral, o Brasil ocupa a 92ª posição entre os 159 

países avaliados, evidenciando a grande desigualdade de 

gêneros na sociedade atual. Além disso, o Brasil é o 8º país do 

mundo que mais mata mulheres: na última década, cerca de 

45 mil mulheres foram mortas, muitas vezes, vítimas de 

violência doméstica (GRÜNNAGEL; WIESER, 2015). 

  Quando perguntados sobre a existência do machismo 

em nossa sociedade, a maioria, 97,5%, respondeu acreditar 

que existe, enquanto 2,5% acreditam que o machismo “talvez” 

exista. Não houve quem dissesse que não existe. 

 

3.3 Feminismo e machismo na Capoeira 

  A terceira parte do questionário foi elaborada visando 

compreender como os praticantes entendem o feminismo no 

universo da Capoeira. 

  Quando os participantes foram perguntados sobre a 

existência ou não do machismo na Capoeira (Gráfico 10), 

83,5% responderam que “sim”, 12,4% responderam “às vezes” 
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e 4,1% responderam que “talvez”. Nenhum dos entrevistados 

respondeu que não existe.  

 
Gráfico 10 - Percepção dos participantes sobre a existência ou não do 

machismo na Capoeira.  

 

  Como exemplos, muitos participantes citaram que 

percebem atitudes machistas na bateria19, pois, muitas vezes, 

as mulheres não têm oportunidade de tocar os instrumentos 

e/ou cantar, sendo limitadas ao coro e a bater palmas. Um dos 

respondentes fez o seguinte relato:  

Era um evento "feminino", homens e mulheres 
participavam, mas naquele dia apenas mulheres 
iriam trocar de graduação, a visibilidade era delas 
(era nossa), jogo, batismo, bateria... E isso foi 
deixado explícito no início do evento. Enquanto eu 
tocava berimbau um homem o tomou à força de 
minhas mãos, eu estava tocando... Ao pedir que o 
devolvesse ele hesitou e disse que agora era sua 
vez de tocar.  

 

  Além disso, deram como exemplo situações frequentes 

de roda em que as mulheres não conseguem jogar, pois ao 

entrarem, são imediatamente interrompidas pelos homens. O 

preconceito contra professoras mulheres também foi 

 
19 Bateria na Capoeira é o conjunto dos intrumentos musicais que compõem a roda de 

Capoeira. Ela é formada por berimbaus (Berra-boi, Médio e Viola), pandeiro, atabaque e 

agogô, podendo ter diferente quantidade e/ou sequência dos instrumentos dependendo do 

grupo de Capoeira.  
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mencionado, destacando-se que, muitas vezes, o simples fato 

de ser mulher já leva ao entendimento de não ter a mesma 

“qualidade de ensino e de jogo” de um homem. 

  Outro exemplo citado foi sobre as algumas cantigas de 

Capoeira, as quais valorizam as habilidades de homens, 

deixando as mulheres em segundo plano. 

Sobre o assunto, um relato interessante foi dado por um 

dos participantes:  

A Capoeira é uma sociedade dentro de outra 
sociedade. Todo comportamento é repetido e 
refletido dentro de suas práticas. Basta ver o 
número de homens que alcançam as graduações 
mais altas, comparado às mulheres. Basta ver o 
quanto uma mulher precisa se esforçar pra 
conseguir ter um lugar ao sol. Isso não lhe é 
estranho? A mulher sofre de invisibilidade dentro 
da Capoeira, assim como sofre em vários outros 
setores da vida. Mulher, na Capoeira, é pra 
organizar eventos, "cuidar" das crianças, falar com 
os pais. Demora a chegar nas graduações mais 
altas e, dessa forma, não consegue estar numa 
bateria. Sofre assédio moral e assédio sexual. 
 

  O assédio sexual, músicas pejorativas e com cunho 

erótico ou preconceituoso, além de momentos “pré-definidos” 

para entrarem na roda ("Agora, só joga mulher!"), foram 

também citados como exemplos de machismo na Capoeira.  

  Outro relato que demonstra o machismo na Capoeira foi 

dado por um dos respondentes:  

Estou no mundo da Capoeira há 1 ano e 6 meses, 
nesse curto tempo, já ouvi muitas frases machistas 
e vi atitudes também. Algumas como "é mulher, 
joga brincando"; "vai perder para uma mulher?"; 
"como você não sabe/consegue?! Olha, ela é uma 
menina e conseguiu... você perdendo para uma 
menina!". 
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  Ao perguntarmos se o feminismo poderia ajudar a 

Capoeira a ser mais igualitária (Gráfico 11), 68,6% 

responderam que “sim”, 23,1% “talvez” e a minoria (8,3%), 

respondeu que “não”. 

 
Gráfico 11 - Resposta dos participantes sobre a possibilidade ou não de o 

feminismo contribuir para tornar a Capoeira mais igualitária. 

 

  Dentre os participantes que responderam “sim”, foi 

mencionado que o feminismo possibilitaria maior igualdade de 

gênero na Capoeira, tornando as mulheres mais confiantes para 

participarem das rodas. Por outro lado, os participantes que 

responderam “não” mencionaram que “algumas mulheres 

feministas passam dos limites”, e “em alguns casos agem de 

maneira contrária ao movimento, o qual deveria buscar 

igualdade”. Além disso, foi mencionado que a igualdade na 

Capoeira deve ser “conquistada” e não “imposta”. Um dos 

participantes mencionou:  

A Capoeira está sendo bombardeada por 
movimentos sociais de todos os gêneros, estão 
usando a Capoeira para levantar bandeiras, e ao 
levantar bandeiras estão dividindo aquilo que um 
dia já foi Resistência ao Opressor. Movimento 
Feminista dentro da Capoeira só traz mais 
discórdia e divisão. 
 

  Outro participante mencionou: “Se fala muito nessa 

mudança (igualdade entre homens e mulheres na Capoeira), 

68,6%

8,3%

23,1%

SIM NÃO TALVEZ
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mas não fazem. Infelizmente MULHER NA RODA AINDA É PARA 

ENFEITAR”. 

  Em relação ao feminismo e a Capoeira, foi perguntado 

se é algo bom ou ruim. A grande maioria reconhece como algo 

positivo, enquanto a minoria cita o feminismo como algo 

negativo, como demonstrado no Gráfico 12. 

 
Gráfico 12 - Resposta dos participantes sobre o feminismo ser algo positivo ou 

negativo na Capoeira. 
 

  Ao final do questionário, os participantes deixaram suas 

mensagens, com diferentes perspectivas. Os que apoiam o 

movimento feminista, mencionaram “igualdade”, “luta pelos 

nossos direitos”, “conquista do espaço da mulher” e 

“independência da mulher” como motivação para a luta 

feminista na Capoeira. Destacamos as seguintes considerações: 

Às Mestras, contramestras e professoras, analisar 
sua trajetória e ver que cada mulher teve uma 
diferente e lembrar que não foi fácil chegar aonde 
está e que "treinar muito, se dedicar muito, se 
matar pra ter espaço" não é uma coisa comum e 
não deveria ser assim, porque para os homens não 
é. Tem que ser o natural e necessário exigido na 
Capoeira para todos, de acordo com seu grupo. Se 
ela tem o mesmo tempo de Capoeira que seu 
colega e demorou mais que ele pra ser Mestra, está 
errado. Se ela nunca sofreu nenhum tipo de abuso, 
não significa que as outras mulheres não sofram. 
E, se uma Mestra diz que isso não aconteceu e 
achar que é isso que acontece sempre, as outras 

81%

6,6%
12,4%
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mulheres que sofrem abuso e discriminação, vão 
pensar que elas é que estão erradas. Então, não 
naturalize o esforço excessivo da mulher para ter 
espaço e graduação e não pense que você ter 
ralado além de todos a sua volta é natural e é assim 
que deve ser. O natural é todos terem as mesmas 
condições e, com isso, construírem sua caminhada. 
 

  Outra mensagem sobre o feminismo em geral: “Sou 

totalmente a favor dos direitos femininos. Infelizmente vivemos 

em uma sociedade machista e arcaica, mas lutar é preciso!”, 

enquanto outro participante menciona que "Mulheres são como 

águas, crescem quando se encontram!". 

  Por outro lado, os participantes contrários ao feminismo 

mencionaram que “A mulher não precisa agir com feminismo 

radical”, e que “O feminismo extremo também exclui as 

mulheres que não se encaixam em determinados padrões”. 

 

Considerações finais 

O presente trabalho teve como objetivo entender a 

percepção dos praticantes de Capoeira sobre o feminismo na 

sociedade e no universo capoeirístico.   

O questionário foi majoritariamente respondido por 

participantes do sexo feminino, residentes no Brasil, com tempo 

de prática de Capoeira superior a 15 anos.  

A partir das respostas, foi possível observar que grande 

parte dos participantes acredita saber o que é o feminismo, 

porém, apresenta dúvidas sobre o feminismo ser o contrário do 

machismo. A maioria dos participantes se considera feminista 

por motivos como busca por igualdade e pelos mesmos direitos, 

enquanto a minoria não se considera feminista por ver o 
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movimento com radicalismo. Entretanto, as diferentes 

vertentes do feminismo não são conhecidas por grande parte 

dos praticantes de Capoeira. 

Muitos participantes acreditam que a sociedade precisa 

do feminismo, vendo o movimento como solução, e não como 

um problema. Por outro lado, a minoria dos respondentes 

acredita que o feminismo é contra os homens e não representa 

todas as mulheres, mencionando que o feminismo em excesso 

pode desencadear conflitos.  

Várias conquistas feministas são conhecidas pela grande 

maioria dos participantes, entretanto, estes reconhecem que a 

mulher ainda não é tratada com igualdade em nossa sociedade, 

entendida como machista. 

Tratando-se do universo da Capoeira, a grande maioria 

dos participantes acredita que há machismo, citando situações 

como desvalorização de professoras pelos praticantes homens, 

boicote das mulheres na bateria, dificuldades em entrar na roda 

para jogar, interrupções abruptas pelos homens, cantigas de 

Capoeira tratando as mulheres de forma pejorativa, assim 

como assédio moral e sexual. Muitos dos respondentes 

acreditam que o movimento feminista pode contribuir para 

tornar o universo da Capoeira mais igualitário, sendo visto, 

principalmente, como algo positivo. 

Com isso, os resultados obtidos evidenciaram que os 

praticantes de Capoeira averiguados, em sua grande maioria, 

acreditam que o feminismo pode trazer benefícios para tornar 

a Capoeira mais igualitária. No entanto, ainda não há um 
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consenso sobre as definições desse movimento/conceito entre 

os capoeiras. 

Apontamos, por fim, que é necessário aplicar o 

questionário a um número maior de pessoas para que seja 

possível ter uma amostra ainda mais representativa para o 

entendimento sobre o objeto deste estudo. 
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MULHERES DA GAROA: A UNIÃO 

FORTALECENDO O PROTAGONISMO FEMININO 
NAS RODAS DE CAPOEIRA 
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Nasce uma ideia 

As pessoas, de maneira geral, têm diferentes 

entendimentos de seu ambiente. Cada um percebe e reage de 

forma diferente ao meio em que vive e, por isso, é necessário 

mergulhar em outros mundos e olhar para o que estava 

 
20 Aluna Mística (Grupo Geração Capoeira). Fisioterapeuta. E-mail: 

camilla.cassote@gmail.com 
21 Mestre Cacá Zungu (Escola Cultural Zungu Capoeira). E-mail: cacagerais@hotmail.com 
22 Professora Raposa (Grupo Muzenza). Formação em Marketing de Varejo; Coordenadora 

de Vendas; Professora de Capoeira. E-mail: simoneraposa@gmail.com 
23 Aluna Pollyana Félix (Escola Cultural Zungu Capoeira). Diretora de Vendas. E-mail: 

pollyfelix27@gmail.com 
24 Instrutora Borboleta (Capoeira Casa da Iúna). Formação em Estatística; Professora de 

Capoeira. E-mail: josianegomes@hotmail.com 
25 Professora Longui. Formação em Educação Física/Danças Populares e Danças Circulares 

Sagradas. E-mail: alinelongui@hotmail.com 
26 Professora Tempestade (Grupo Geração Capoeira). Biomédica. E-mail: 

jaquelline.machado@gmail.com 
27 Contramestra Boca (Axé Dendê Capoeira). Formação em Pedagogia/Educação Especial, 

cursando Educação Física e Educação Emocional. E-mail: 
alessandrabragalm@yahoo.com.br 
28 Contramestra Vermelha (IDEAL Capoeira). Formação em Educação Física. E-mail: 

vivianegrodrigues77@gmail.com 
29 Professora Guerreira (Capoeira Gunga Dourado). Formação em Educação Física; Gerente 

de organização escolar. E-mail: pammela123@gmail.com 
30 Estagiária Anhuma (Grupo Magia da Capoeira). Orientadora Socioeducativa. E-mail: 

debritoclaudia582@gmail.com 

mailto:camilla.cassote@gmail.com
mailto:cacagerais@hotmail.com
mailto:simoneraposa@gmail.com
mailto:pollyfelix27@gmail.com
mailto:josianegomes@hotmail.com
mailto:alinelongui@hotmail.com
mailto:jaquelline.machado@gmail.com
mailto:alessandrabragalm@yahoo.com.br
mailto:vivianegrodrigues77@gmail.com
mailto:pammela123@gmail.com
mailto:debritoclaudia582@gmail.com


 

 
62 

 

habituado desde uma perspectiva mais ampla. Por essa razão, 

uma mudança de percepção é capaz de alterar a maneira com 

que o indivíduo age e percebe o mundo ao seu redor. No caso 

das rodas de Capoeira e da integração feminina nessa 

comunidade, a forma com que as mulheres agem e reagem 

umas às outras está intrinsicamente ligada aos dogmas da 

sociedade e aos pré-conceitos estabelecidos pela mesma, 

tornando muitas vezes, o convívio difícil e gerando disputas 

desnecessárias.  

 As mulheres de hoje se mostram tão competitivas 

quanto os homens e capazes também de realizar grandes feitos 

nos esportes. A participação delas, no entanto, apresenta-se 

constituída de muito preconceito, principalmente na liderança 

esportiva, apesar de, na atualidade, o gênero feminino ter 

ultrapassado muitas barreiras. Um exemplo disso, é perceber a 

facilidade com que as mulheres dessa época têm em lutar pelo 

que acreditam e romper os dogmas tão defendidos em tempos 

passados. Em uma sociedade pautada principalmente por 

valores masculinos, é perceptível que cada vez mais a mulher 

vem ganhando destaque, inclusive consolidando seu espaço nos 

diversos desportos existentes.   

Em toda história da Capoeira, a mulher sempre foi 

subjugada no que tange à conquista de seus direitos 

fundamentais de participação, mas a participação feminina tem 

obtido resultados expressivos e com esse trabalho, será 

possível apresentar ao público, através de relatos dos autores, 

como foi criado e o que é o Coletivo Mulheres da Garoa, sendo 
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também uma forma de avaliar as mudanças evolutivas que 

cada participante experimentou durante o processo de 

formação do mesmo, que teve como base a valorização da força 

feminina e da união entre mulheres, independentemente do 

grupo ou escola da qual fazem parte.  

 

O caminho 

O Coletivo nasce a partir da ideia de realizar uma viagem 

para Indonésia, a fim de unir mulheres de diversos grupos de 

Capoeira e realizar uma troca de conhecimentos. A partir de 

uma conversa entre o Mestre Cacá e sua aluna Pollyana Félix, 

observou-se a necessidade de se realizar um processo de 

seleção a longo prazo (seis meses), fora de um contexto 

habitual “competitivo”, onde os critérios foram “construídos” 

através das relações entre as participantes do Coletivo. 

Provavelmente algo inédito na Capoeira.  

Cogitando essas questões, o próximo passo foi discutir 

os critérios a serem utilizados e inicialmente, que eram 

extremamente simples. Tendo como foco principal a 

convivência e observação, formaram-se as equipes de cada 

projeto idealizado. 

Todas as capoeiristas tinham ciência que seriam 

“observadas” durante as ações presenciais do Coletivo. Os 

requisitos básicos foram: graduação de aluna até professora 

com o apoio de seu Mestre ou Mestra com atuação no Estado 

de São Paulo. Depois, aperfeiçoamos a avaliação e implantamos 

tabelas de pontuação baseada em diferentes critérios: 
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participação e assiduidade, destaque técnico, físico ou musical, 

voto democrático de representatividade perante as próprias 

integrantes do Coletivo, adaptação e relevância para 

determinado projeto, mediante a observação dos organizadores 

juntamente aos anfitriões de cada projeto (cidade ou país 

realizador do projeto). 

No primeiro momento, a equipe de idealização e 

organização era formada pelo Mestre Cacá e a aluna Pollyana 

Félix. Depois, teve o apoio do Mestre Eduardo Negão, professor 

Carlos Quilombola, Contramestras Vermelha e Boca, além dos 

convidados e convidadas presentes em cada ação realizada. No 

momento inicial de cada ação, era estabelecida uma equipe de 

observação para trazer ao final da ação os apontamentos 

sugeridos, as indicações e destaques positivos ou não positivos 

da ação realizada. Durante as ações, inicialmente mais 

frequentes (duas ao mês), tivemos ações desenvolvidas com 

100 participantes, assim como ações com número reduzido de 

até 06 participantes, porém, a média ficava sempre entre 30 e 

40 participantes, além, é claro, dos eventos maiores, como 

Vadeia Sampa e Jogos Abertos Mulheres da Garoa (MDG). 

O processo seletivo teve início a partir do momento da 

apresentação da proposta para mulheres capoeiristas (outubro 

de 2017), até o dia da divulgação das pré-selecionadas (junho 

de 2018). Nesse processo, foram pré-selecionadas 20 

participantes para viagens à Indonésia (Ilha da Magia) e Bolívia 

(Terra Chapaca e Altitude Inca). O resultado desta pré-seleção 

foi divulgado em uma ação na cidade de Mauá, durante o evento 
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“Mulheres de Mandinga” do grupo Filhos de Gandhi, organizado 

pela Formada Marquinha (junho de 2018).  

Diante da captação financeira realizada pelo Coletivo e 

após o adiamento do projeto “Ilha da Magia”, conseguimos 

contemplar 11 pré-selecionadas para compor a equipe “Ilha da 

Magia” na Indonésia, 04 pré-selecionadas para compor a equipe 

“Terra Chapaca”, em Tarija e Santa Cruz, na Bolívia, e 05 pré-

selecionadas para compor a equipe “Altitude Inca”, em La Paz 

e Santa Cruz na Bolívia. As equipes selecionadas representaram 

com excelência todo o Coletivo em sua essência e, 

principalmente, missão e valores! 

 

Coletivo em movimento 

Durante a década de 1960 houve um aumento do 

questionamento sobre o papel da mulher na sociedade. Grande 

parte da sociedade acreditava que as mulheres deveriam se 

dedicar apenas a aos cuidados com a casa e com os filhos, 

assim como com o bem-estar dos seus esposos e com sua 

própria feminilidade, mas graças às provocações dos 

movimentos feministas da época, que passaram a questionar 

as razões de as mulheres não poderem praticar esportes, foi 

possível uma mudança de pensamento e um aumento na 

procura por atividades físicas (ALONSO, 2003).  

Já na atualidade, o crescimento da participação feminina 

nas rodas de Capoeira tornou necessária a busca por maior 

informação e qualificação. Não existe, até o presente momento, 

outro projeto similar, sendo o Coletivo Mulheres da Garoa 
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considerado o pioneiro neste tipo de abordagem, que visa 

descentralizar o conhecimento de forma a ampliar as conexões. 

Sendo assim, as atividades realizadas dentro do Coletivo teve 

a intenção, direta ou indiretamente, durante as viagens, nas 

cidades e nos eventos, de fortalecer vínculos entre essas 

mulheres, juntamente com os homens que apoiaram desde o 

início esse movimento, promover atividades pautadas em 

debates, reflexões que estimularam a empatia, sobre os 

desafios de conviver em Coletivo, caminhos para o 

autoconhecimento, empoderamento feminino, cooperação, 

ajuda mútua, respeito, trazendo a luz da consciência às crenças 

limitantes que acercam o machismo estrutural, que é cultural e 

inerente a diversos aspectos de uma sociedade, tendo sido 

normalizado por muitas décadas. 

Com a desagregação do padrão de domesticidade 

feminina, este frágil modelo antes tão comum, deu espaço para 

novos ideais, muito mais adequados ao conceito de “mulher 

ativa”, que foi estabelecido já no início desse século (ADELMAN, 

2003). Portanto, partindo desse princípio, as ações do Coletivo 

propiciaram um lugar de fala, promovendo o diálogo respeitoso 

compreendendo a necessidade de oportunizar essas vozes que 

muitas vezes se calaram. Muitos momentos de ressignificação 

de valores morais, éticos, espirituais e do poder de 

reconhecimento do valor de estarmos juntas(os) em todas as 

lutas que permeiam a Capoeira.  

Dentro dessas ações (conforme descrito abaixo), foram 

vivenciadas dinâmicas, atividades práticas e teóricas que 
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possibilitaram uma transformação coletiva e individual, seja no 

movimento do Coletivo se deslocar para apoiar o trabalho de 

outra companheira em outra cidade, seja na preparação do 

espaço, recepção, aulas e rodas.  

Ações que, de maneira natural, também inspiraram a 

coletividade de todas as pessoas envolvidas, integrantes do 

Coletivo Mulheres da Garoa, outros Coletivos, convidados e 

participantes. Cada detalhe na reorganização de homenagens 

às grandes mulheres da história, seja em forma de música, 

memória, história, nos permitiu reconhecer na outra sua 

própria trajetória, vibrando pela conquista e superação da 

outra, nas divergências de ideias, na vibração do coro feminino 

levando sua voz ao mundo. 

Trocas de experiências de diversos "mundos”, criações, 

grupos, religiões, nos unindo em um só ideal, trazendo à tona 

o desafio de quebrar a fragmentação imposta socialmente e 

reconstruir uma nova história.  

 

Ações Mulheres da Garoa 

 Abaixo, apresentamos cronograma com atividades, 

eventos e viagens realizadas com o Coletivo.  

Quadro 1: Calendário 2017 – Início do projeto 10/2017 

Datas Descrição 

25/10/2017 Apresentação do projeto 

15/11/2017 Profa. Dani - Santos 

03/12/2017 Polly Felix – São Paulo 

14/12/2017 Contramestre Vermelha – São Paulo 

 
Quadro 2: Calendário 2018 

Datas Descrição 

13/01/2018 Ação Prof.ª Longui - Jundiaí 

25/01/2018 Ação Prof.ª Raposa - São Paulo 

17/02/2018 Ação Prof.ª Boca - Jaguariúna 
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25/02/2018 Ação coletiva com convidados - São Paulo 

11/03/2018 Ação coletiva, fechamento do evento Águas de Março 
ECZC - São Paulo 

08/04/2018 Treino do coletivo e Reunião para o I Vadeia Sampa MDG 

22/04/2018 Treino do coletivo e Reunião para o I Vadeia Sampa MDG 

01/05/2018 Feijoada e ensaio para o I Vadeia Sampa Mulheres da 
Garoa 

18/05/2018 I Vadeia Sampa Mulheres da Garoa  

19/05/2018 I Samba Mulheres da Garoa - Instrutora Trakinas  

26/05/2018 Ação Estagiária Anhuma - São Paulo 

02/06/2018 Quintal musical da Capoeiragem – Participação especial 
MDG 

08/06/2018 Participação do evento da UMES (Dandara) 

09/06/2018 Dias 9 e 10/06 - Projeto Mulheres de Mandinga 
(Estagiária Marquinha) 

20/07/2020 Dias 20 e 21/07 - Participação no evento do Jamaica em 
Monte Sião 

22/07/2018 Ação Estagiária Anhuma - São Paulo 

28/07/2018 Festa Julina Mulheres da Garoa em Jundiaí 

16/08/2018 De 16 a 19/08 - Participação e Ação 11 no evento anual 
da ECZC 

05/09/2018 De 5 a 19/09 - Mulheres da Garoa em Terra Chapaca na 
Bolívia  

25/09/2018 Ensaio Vadeia Sampa 

27/09/2018 Vadeia Sampa (Participação) 

05/10/2018 Participação no evento do Grupo Casa Iúna (Grad. 
Borboleta) - Jundiaí 

06/10/2018 Ação Monitora Raiz - São Paulo 

21/10/2018 Ação Monitora Caranguejo - São Paulo 

08/12/2018 Ação Instrutoras Pitomba e Navalha - São Paulo 

 

Vadeia Sampa – O I Vadeia Sampa MDG trouxe oportunidades 

de viver momentos incríveis, demonstrando o vivo potencial do 

Coletivo. O que começou com o desejo de levar mulheres 

capoeiristas para a Indonésia para empoderar as capoeiristas 

de lá acabou por transformar as daqui também.  

 

Festa Julina – Ação realizada para captação de fundos 

envolvendo todas as participantes. Os primeiros passos 

demonstraram a força da união das mulheres e o sucesso que 

seria o Mulheres da Garoa. 
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Figura 1: Cartaz Dia Internacional da Mulher 

Figura 3: Cartaz "Arraiá 

Mulheres da Garoa" 

Figura 2: Cartaz Vadeia Sampa Mulheres da 

Garoa 2018 
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Quadro 3: Calendário 2019 

Datas Descrição 

20/01/2019 Abertura anual 2019 (Reunião, treino e roda) 

02/02/2019 1ª Edição do Mulheres da Garoa para Iemanjá 
16/02/2019 Ensaio para o II Vadeia Sampa MDG 
08/03/2019 II Vadeia Sampa MDG (Dia da Mulher)  
10/03/2019 Despedida Mulheres da Garoa (Águas de Março) 
17/03/2019 Reunião interna equipe “Ilha da Magia” 
24/03/2019 24/03 a 25/04 – Projeto Ilha da Magia – Indonésia (Projeto 

02) 
11/05/2019 Ação Contramestra Boca - Jaguariúna 
15/06/2019 Ação Graduada Garoa - São Paulo 
06/07/2019 Ação Polly Felix e Jongo Nzungu - São Paulo 
07/07/2019 Contrapartida Mulheres da Garoa na Ilha da Magia 
20/07/2019 Projeto integrado MDG: Menina quem é teu Mestre? 

03/08/2019 I Jogos Abertos Mulheres da Garoa 
24/08/2019 Quintal musical da Capoeiragem – Participação especial 

MDG 
31/08/2019 Ação Graduada Amanda Quilombolas de Luz - São Paulo 
15/09/2019 Ação Família Gunga Dourado -Guarulhos 
25/09/2019 25/09 a 08/10 – Mulheres da Garoa na altitude Inca, na 

Bolívia  
26/10/2019 Ação Longui, Borboleta, Penélope e Coruja - Jundiaí 
03/11/2019 Contrapartida “Mulheres da Garoa na altitude Inca” 
25/11/2019 Ação especial contra a violência à mulher! (Coletivo MDG 

ZL) 
01/12/2019 Ação Formada Marquinha - Mauá 
15/12/2019 I Ensaio para gravação do CD MDG vol. 01 

 

Vadeia Sampa 2019 - O II Vadeia Sampa Mulheres da Garoa 

foi muito significativo por ser no dia 08 de março, dia que 

marcou a luta de mulheres por direitos igualitários e respeito 

perante a sociedade. 

 

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a 

Mulher - Normalmente é celebrado no dia 25 de novembro. 

Essa data existe para denunciar e reivindicar políticas públicas 

para que essa prática seja erradicada, e o Coletivo Mulheres da 

Garoa não poderia ficar de fora de mais essa luta em prol das 

mulheres. Sendo assim, no dia 25 de novembro de 2019, foi 
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realizada uma ação no Teatro Bailé em SP, com objetivo de 

promover e conscientizar a comunidade e os praticantes da 

Capoeira. Com a participação da Mariana (Presidente da União 

Brasileira de Mulheres) e Ana Paula (Polícia Militar do PROERD 

– Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência) 

dividindo com todas (os) os presentes, seus conhecimentos e 

experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 4: Cartaz Espetáculo Cultural 

“Mulheres da Garoa para Iemanjá” 

Figura 5: Cartaz Vadeia Sampa 

Mulheres da Garoa 2019 

Figura 6: Cartaz da ação em apoio ao Dia 

Internacional para Eliminação da Violência 

contra as Mulheres 
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Quadro 4: Calendário 2020 

Datas Descrição 

12/01/2020 II Ensaio para gravação do CD MDG vol. 01 

18/01/2020 2020 pra Capoeira – primeira edição 

19/01/2020 Gravação do CD MDG vol. 01 

29/02/2020 Pré-lançamento do CD MDG vol. 01 

06/03/2020 III Vadeia Sampa MDG – Entre todas as Gerações 

08/03/2020 Mulheres da Garoa em homenagem ao dia da mulher 
03-10/2020 (pandemia) – lives, encontros online, novas parcerias 

 

Vadeia Sampa 2020 - O III Vadeia Sampa Mulheres da Garoa 

trouxe a proposta de protagonizar o valor da MULHER no 

mundo, a mãe, a provedora de vida, o sagrado feminino, entre 

todas as gerações ancestrais e atuais dentro da roda da 

Capoeira e com a concretização do projeto tão importante para 

Capoeira, o lançamento do primeiro CD Mulheres da Garoa. 

 

I CD Mulheres da Garoa - Quando várias mentes pensam 

juntas e desejam o melhor umas para as outras, coisas incríveis 

acontecem. Com esse pensamento, e tendo como foco valorizar 

o potencial de cada uma, independentemente da graduação ou 

do tempo de Capoeira, uniram-se mulheres das mais variadas 

idades e com todo o apoio dos idealizadores, foi possível a 

gravação do tão sonhado CD Mulheres da Garoa, revelando 

talentos e mostrando que mulheres podem e devem estar à 

frente de uma roda de Capoeira com muito axé e dignidade. 
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Viagens e Cronogramas das Atividades 

Quadro 5: Terra Chapaca – Bolívia 2018 

 
 

Quadro 6: Terra Chapaca – Bolívia 2018 
 

 

 

25/09/18 São Paulo / Santa Cruz

26/09/18 Santa Cruz

27/09/18 Santa Cruz (abertura do evento na praça 24 de setembro)

28/09/18 Santa Cruz (Workshop e apresentação Mulheres da Garoa)

Cronograma

29/09/18 Santa Cruz (Batizado E.C.Z.C. Santa Cruz)

30/09/18 Santa Cruz

01/10/18 Santa Cruz / Tarija

02/10/18 Tarija

03/10/18 Tarija (Espetáculo cultural brasileiro no teatro municipal de Tarija)

04/10/18 Tarija (Abertura do evento)

05/10/18 Tarija (Batizado E.C.Z.C. Tarija)

06/10/18 Tarija (Workshop Mulheres da Garoa)

07/10/18 Tarija / Santa Cruz

08/10/18 Santa Cruz / São Paulo

09/10/18 Santa Cruz / São Paulo

Cronograma

Figura 7: CD Mulheres da Garoa - 

Cantando e Encantando Volume 1 

Figura 8: Vadeia Sampa 

Mulheres da Garoa 2020 
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Quadro 7: Ilha da Magia – Indonésia 2019  

Datas Descrição 

24/03/19 S.P (Check-in no aeroporto de Guarulhos 15:45) 

25/03/19 São Paulo / Frankfurt / Xangai (voando e conexão) 

26/03/19 Xangai / Jakarta (Check-in no hotel / jantar) 

27/03/19 Jakarta (Passeio na Old JKT / Treino de adaptação no 
Indobarian Studio) 

28/03/19 Jakarta (Taman Mini – parque temático) 

29/03/19 Jakarta (Dia livre Hotel / Abertura do evento em Jakarta) 

30/03/19 Jakarta (Batizado ECZC Jakarta e Jogos abertos) 

31/03/19 Jakarta (Workshop Mulheres da Garoa) 

01/04/19 Jakarta / Surabaya (check-in no hotel e restante do dia 
livre / Boas vindas) 

02/04/19 Surabaya (Museu Sapoerna / Tour Histórico / Treino) 

03/04/19 Surabaya (Circuito Templos e Mesquitas / Treino) 

04/04/19 Surabaya (Shopping ITC / Mirota / Treino) 

05/04/19 Surabaya (Pakuwon Club / Abertura do evento) 

06/04/19 Surabaya (Workshop Mulheres da Garoa) 

07/04/19 Surabaya (Batizado ECZC Surabaya) 

08/04/19 Surabaya (Dia livre) 

09/04/19 Surabaya / Madura (Workshop Mulheres da Garoa) / 
Surabaya (Jantar despedida) 

10/04/19 Surabaya / Bali (check-in no hotel e restante do dia livre / 
Jantar) 

11/04/19 Bali (Roteiro caminhada praias do centro / Treino de boas 
vindas) 

12/04/19 Bali (Templo Hindu Tanah Lot / Compras no Erlanga) 

13/04/19 Bali (Workshop Mulheres da Garoa) 

14/04/19 Bali (Naturalmente Capoeira ECZC) 

15/04/19 Bali 

Figura 9: Cartaz “Na Altitude Inca” 
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16/04/19 Bali (Praias / Warung Brasil / Uluwatu / Kecak Dance / 
Sunset) 

17/04/19 Bali (Massagem / Compras / Despedida) 

18/04/19 Bali / Lombok (Chegada em Gili Air, hospedagem e 
restante do dia livre) 

19/04/19 Lombok (Passeio em Gili Air / evento) 

20/04/19 Lombok (Gili Air – Workshop Mulheres da Garoa e Brazilian 
nigth party) 

21/04/19 Lombok Mataram (Batizado ECZC Lombok) 

22/04/19 Lombok (Praia) 

23/04/19 Lombok / Jakarta (Check in no aeroporto de Jakarta) 

24/04/19 Jakarta / Conexões 

25/04/19 Conexões / São Paulo 

 

 
 

         
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 
Outras viagens 

Além de manter os critérios, foi resolvido que a melhor 

maneira de avaliação seria dar continuidade ao 

acompanhamento de cada participante, uma vez que cada uma 

foi criando um vínculo e uma afinidade ao processo que se 

tornou maior do que os projetos específicos, que, no início, era 

reunir mulheres de vários grupos para a realização de uma 

viagem internacional. Com isso, compor a equipe de 

determinado projeto passou a ser quase uma consequência 

Figura 10: Cartaz Encontro Indonésia 
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dentro de uma unidade de pensamento e sinergia que 

naturalmente tornam cíclicas as oportunidades de representar 

o Coletivo estando ativa e envolvida no processo. 

A novidade implantada no projeto, além, é claro, dos 

aperfeiçoamentos quanto aos critérios de avaliação, foi abrir 

uma vaga para a campeã absoluta do I Jogos abertos Mulheres 

da Garoa.   

Quadro 8: Altitude Inca - Bolívia 2019 

Datas Descrição 

25/09/19 Check-in aeroporto de Guarulhos as 7:30, chegada em 
Santa Cruz às 12:20 

26/09/19 Santa Cruz 

27/09/19 Santa Cruz – Abertura do evento 

28/09/19 Santa Cruz – evento (Workshop Mulheres da Garoa) 

29/09/19 Santa Cruz – evento (Batizado E.C.Z.C. Santa Cruz) 

30/09/19 Santa Cruz 

01/10/19 Check-in aeroporto às 10:30hs (Navalha e Garibaldinha), 
chegada em Guarulhos às 17:05 

02/10/19 Viagem Santa Cruz para La Paz 

03/10/19 La Paz 

04/10/19 La Paz – Abertura do evento 

05/10/19 La Paz – evento (Jogos abertos com cursos Mulheres da 
Garoa) 

06/10/19 La Paz – evento (Batizado e cursos Mulheres da Garoa) 

07/10/19 Viagem La Paz para Santa Cruz 

08/10/19 Check-in aeroporto Viru Viru as 10:30, chegada em 
Guarulhos as 17:05 

 

Jogos Abertos 

I Jogos abertos Mulheres da Garoa realizado no barracão 

do Vadeia Sampa, casa do parceiro Mestre Eduardo Negão, no 

dia 03/08/2019 - dia do Capoeira.  

Registros fotográficos realizados pelo professor Buiu 

capturaram imagens dos acontecimentos vividos pelas 

participantes no dia do evento. 
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Mais uma vez, o Coletivo mostrou sua força e, 

principalmente, união ao transformar uma competição em um 

momento de confraternização e celebração de amizades, 

aprendizados e experiências conjuntas.  

O apoio incondicional dos amigos que aceitaram o 

convite para serem os árbitros e de todos aqueles que se 

dispuseram a fazer parte da equipe de organização foi essencial 

para o sucesso do evento. Mestres, Mestras, Professores e 

Professoras que fizeram a diferença com alegria e disposição, 

entre eles: Gladson, Busca Longe, Cobrinha, Wellington, Preto, 

Raio Negro, Buiu, Luana, Monise, Nagô, Boca, Vermelha, 

Jacque e Raposa. 

A bateria31 Mulheres da Garoa foi um show à parte e a 

musicalidade demonstrada fez com que os presentes se 

arrepiassem. Carregada de sentimento, respeito e técnica, as 

mulheres demonstraram o resultado dos ensaios, do 

comprometimento e da união do Coletivo. 

Em um dia repleto de vivências inesquecíveis, 

patrocinadores e apoiadores foram fundamentais para que o 

evento ocorresse e fizeram questão de se fazerem presentes no 

dia: Loja Rabo de Arraia, ManGinga Wear e Capoeira Movies.  

 

Projetos, parcerias e objetivos futuros 

Em 25 de outubro de 2020, o Coletivo completou 3 anos 

de existência. Ao longo desse processo, foram experimentadas 

 
31 Bateria é o nome dado para a formação de instrumentos na roda de Capoeira, é a parte 

responsável por dar ritmo ao jogo de Capoeira. Sua formação pode variar de acordo com 

a linhagem do grupo de Capoeira. Normalmente, é formada por três berimbaus, dois 

pandeiros, um atabaque e um agogô. 



 

 
78 

 

formas diversas de evidenciar os talentos plurais das tantas 

mulheres que são parte desse importante movimento. Além das 

duas viagens realizadas para a Bolívia e a outra, para a 

Indonésia, o Coletivo já tem a estrutura para o projeto 

“Mulheres da Garoa no Velho continente”, um circuito que 

acontecerá na Europa. 

Com a situação do mundo em pandemia em 2020, as 

atividades presenciais, encontros e ações, foram suspensos até 

que haja uma vacina disponível para a população. Dessa forma, 

o Coletivo se reinventou e vem atuando fortemente nas mídias 

sociais, por meio de lives, encontros e eventos virtuais. O 

Coletivo, que tinha um campo de atuação recortado ao estado 

de São Paulo, por conta das seleções para projetos de viagens, 

encontra, dentro das plataformas digitais, a expressiva 

oportunidade de ampliar a missão de elevar a voz das 

mulheres: uma parceria importante ocorreu entre a página 

Capoeira Legado Negro - que é uma página com número 

expressivo de seguidores - e o Coletivo, pois foi através de uma 

live na página que surgiu o projeto “Nosso Legado Coletivo”, 

onde o MDG é anfitrião e recebe Coletivos de todo o país para 

riquíssimos intercâmbios.  

Uma outra conquista importante a citar é a parceria com 

a Rádio Madeira de Lei, que possibilitou ampliar o alcance das 

histórias contadas por meio de transmissões simultâneas entre 

o Instagram e a Rádio.  

Em outubro de 2020, o Coletivo passa a constituir CNPJ 

- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - e torna-se 
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judicialmente uma associação. Dessa forma, visa pleitear 

emendas que possam aportar financeiramente um espaço para 

eventos e capacitação das integrantes do Coletivo MDG. O 

objetivo é oferecer uma estrutura adequada para os futuros 

eventos, onde será possível receber convidadas (os) da Grande 

São Paulo e de outros estados, assim como ter um programa 

de apoio psicológico e profissional para conduzir aquelas que 

querem viver de Capoeira, por uma estrada menos “sofrida”. 

O projeto “Cantando e Encantando” foi desenvolvido 

com excelência através das constantes trocas de experiências, 

despertando o interesse em dar continuidade aos demais 

volumes, de forma que as gerações futuras possam ter os 

registros de uma época em que as mulheres, cada vez mais, 

tomaram para si o protagonismo da própria vida. 

Além dos projetos para viagens internacionais, o 

Coletivo pretende criar seleções para projetos nacionais, grupos 

para estudos aprofundados sobre Samba de Roda, Jongo e 

demais pautas necessárias. 

O reconhecimento de todo o esforço e dedicação 

daqueles que acreditam no Coletivo vêm sendo demonstrado a 

cada dia, sendo que, em 2020, um honroso convite foi realizado 

para idealização de um circuito na África, denominado de 

“Mulheres da Garoa em busca da ancestralidade”. A realização 

de mais um sonho já tem data prevista: acontecerá nos países 

do Congo, Angola e Moçambique entre 2021 e 2022. 
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Pesquisa Mulheres da Garoa 2020 

No mês de outubro de 2020, foi realizada uma pesquisa 

com as participantes do Coletivo com o objetivo de conhecer 

um pouco sobre suas ideias, o que as motivam a fazer parte de 

um Coletivo e o que acreditam ser necessário melhorar para 

maior valorização das mulheres na Capoeira. 

 

Dados  

 Nos quadros e gráficos abaixo foram detalhadas 

informações com o número de participantes, grupos de 

Capoeira, número de participantes por graduação (gráfico 1) e 

faixa etária (gráfico 2). 

 

 

       

 

 

 

 

 

 Gráfico 1: Graduações das 

pesquisadas 

Nº Participantes 40

Grupos de Capoeira 27
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Perguntas: 

1 - Qual sua opinião sobre a integração e união entre as 

mulheres na Capoeira? 

A grande maioria citou ser necessária e importante para 

o próprio desenvolvimento e para evolução da Capoeira, 

destacando que essa união é fundamental para fortalecê-las, 

dando mais voz e visibilidade às mulheres. Abaixo, trechos de 

algumas respostas: 

Temos que ser mulheres que levantam e 
incentivam outras mulheres; 
 
[...] juntas temos mais voz, mais auxílio, apoio 
mútuo, uma ajuda a outra; 
 
[...] fundamental, possibilita a criação de um novo 
cenário, mais colaborativo e inovador; 
 
Juntas somos uma potência; 
 
Essencial para o crescimento de todas. 

 

2 – Qual sua opinião sobre os Coletivos femininos? E o que as 

motiva a fazer parte dele(s)? 

Gráfico 2: Faixa etária das 

pesquisadas 
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Os Coletivos são citados como “uma porta de entrada” 

ou facilitadores na busca da união entre as mulheres, onde 

acontecem diálogos, trocas de conhecimentos, realização de 

ações, projetos e integração em meio a tanta diversidade (de 

faixa etária, grupos, graduações, estilos etc.).  

Além dos aspectos comentados acima, foram citados 

como motivações a participarem de um Coletivo: a 

oportunidade de fazer novas amizades, conhecer a história de 

outras mulheres, contribuir no movimento de valorização às 

mulheres, adquirir novos aprendizados, pluralidade, 

compartilhar conhecimentos, ter maior visibilidade na Capoeira, 

ser inspirada e inspirar outras mulheres, conhecer novos 

lugares etc. Trechos de algumas respostas: 

Os Coletivos são uma porta aberta para troca de 
conhecimento; 
 
Elevam e inspiram mulheres a se unirem e 
inspirarem outras mulheres; 
 
Os Coletivos nos dão voz, união, visibilidade, 
abrem portas; 
 
Instrutivos, motivadores; 
 
[...] uma forma de conhecer as grandes guerreiras 
dessa luta; 
 
Faço parte de 3 Coletivos e troco muito em cada 
um deles, acredito na força da diversidade e na 
potência da troca; 
 
[...] são uma forma de organizar ideias, projetos, 
aproximar ainda mais as pessoas que têm 
objetivos em comum e motivar cada vez mais 
mulheres nesse processo; 
 
São espaços de construção coletiva, trocas, 
fortalecimento mútuo..., além da força que os 
Coletivos têm para garantir a representatividade 
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das mulheres nos espaços da Capoeira. Nos 
alimentamos com essa força do feminino. 
 

E o que as motivam: 

O aprendizado e exercício da empatia; 
 
Conhecer mulheres de outros lugares, outras 
realidades, interagir e aprender; 
 
[...] motivar as pessoas que entram assim como 
todas do Coletivo me motivam e inspiram; 
 
[...] mostrar a força e a representatividade da 
mulher no esporte e na arte; 
 
Aprender e passar também meu humilde 
conhecimento, expor o ponto de vista feminino na 
Capoeira, ocupar os espaços com igualdade; 
 
A proposta e o apoio. Estar num Coletivo é saber 
que você pode contar com ele; 
 
[...] trocar conhecimentos, me sentir parte de algo, 
gostar de estar junto, me sentir feliz e segura; 
 
[...] diversidade de pessoas e estilos, fazer 
amizades e aprender com todas; 
 
Pelos amigos e amigas que ganhei...; 
 
Amizades, conhecimentos e reconhecimento. 

 

3 – O que você acha necessário melhorar / mudar para maior 

valorização das mulheres na Capoeira? 

Muitas respostas destacaram a importância do 

posicionamento das próprias mulheres na Capoeira, sendo mais 

participativas, aprofundando seus conhecimentos, estudos e 

treinamento, com maior protagonismo, evitando ego 

exacerbado e competições negativas. 

No contexto geral da Capoeira, foram citadas a 

necessidade de mais respeito, conscientização e apoio à 
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mulher, o combate ao machismo e outros tipos de preconceitos, 

valorização do ser humano, união, empatia e igualdade. 

Trechos de algumas respostas: 

[...] mais mulheres se unam em prol de um mesmo 
objetivo e não da competição; 
 
Mais diálogo fora das rodas, conscientização, 

empatia e muito amor entre nós mulheres; 
 
Ainda temos muito que lutar contra o preconceito 
[...]; 
 
A mulher tem que se impor mais, com respeito 
acima de tudo; 
 
É necessário mais respeito e equidade, mais 
espaço para voz e posicionamentos femininos; 
 
A mulher se colocar, incentivar e apoiar outras 
mulheres; 
 
As mulheres têm feito um trabalho com excelência, 
com muita dedicação, força e coragem. E seus 
resultados aos poucos vêm ganhando forma”; 
 
Nos prepararmos mais: estudo e prática [...]; 
 
A mulher se valorizar na sua individualidade e 
assumir seu papel em cada contexto que se 
colocar. O movimento é de dentro para fora [...]; 
 
Respeito... reeducação para conscientizar que há 
espaço para todos, Capoeira é para homem, 
menino e mulher. 

 

Conclusão 

 Embora não haja mulheres suficientes presentes na 

Capoeira, bem como em atividades físicas no geral, é possível 

afirmar que as que estão inseridas nesse contexto representam 

muito bem o gênero feminino, pois seja na Capoeira ou em 

qualquer outro esporte, a mulher tem demonstrado sua 
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capacidade de entrega, provando seu valor para sociedade e 

adquirindo cada vez mais espaço na cultura como um todo. 

Infelizmente, a mulher continua sendo descrita a partir 

de uma visão masculina, devido provavelmente ao mundo 

patriarcal em que a sociedade está inserida. Um exemplo deste 

tipo de perspectiva, são as diversas narrativas sobre os 

registros históricos, onde as histórias das mulheres são 

deixadas em segundo plano, com pouca ou nenhuma 

participação, sempre às margens dos homens, que são 

retratados como heróis e como os responsáveis por grandes 

feitos para a humanidade. 

Nessa recente e marcante história vivenciada 

intensamente por cada participante, a maior viagem foi dentro 

de cada uma, na movimentação da Capoeira para a vida, nos 

pés marcados pela força do samba de roda, pela circularidade 

contínua da energia do jongo, pelas marcas da vida na pisada 

do coco, no caminho de volta à ancestralidade, nos balanços 

das danças circulares, na batida marcante do maculelê, nas 

sombrinhas coloridas do frevo que cruzaram o oceano, na 

presença dos presentes a Iemanjá, no sonho do canto gravado 

para a realidade, na realização de viagens que nunca 

imaginaríamos concretizar sozinhas, nas transformações que 

essas viagens permitiram, estão todas registradas na memória 

de nossa trajetória coletiva, nas rodas da vida, colhendo flores 

dessas mulheres queridas. 

Se o esporte é para todos, por que não para mulher? 
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Porque restringir um espaço tão rico de conhecimento e 

de possibilidades de crescimento individual e Coletivo, apenas 

para um seleto grupo de pessoas? 

Os motivos são, em sua maioria, baseados em 

paradigmas do passado, vestígios de uma sociedade 

impregnada de pré-conceitos sobre os direitos e deveres da 

mulher. E embora as mulheres tenham conquistado o espaço 

que a elas é devido, ainda há muito a ser feito até que possam 

ser reconhecidas como iguais e todos tenham as mesmas 

liberdades de escolha. 

 

Referências32  

ADELMAN, M. Mulheres Atletas: re-significações da corporalidade 
feminina. Revista Estudos Feministas. 11(2), 360-366. São Paulo, 2003. 
ALONSO, L. K. Mulher, corpo e mitos no esporte. São Paulo: Manole, 2003. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
32 Todas as figuras utilizadas no texto pertencem aos arquivos do Coletivo Mulheres da 
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DONA MARIA, COMO VAI VOCÊ? 
 

Adélia K. Costa Atti33 

Priscila Campos34 

Ângela Kervalt Costa35 

Maitê da Silva Disconzi36 

Leonor Eugênia Soares Ferreira37 

Sabine Rahde Reali38 

Simone Ribeiro39 

 

Introdução 

As lutas femininas por espaço e respeito dentro da 

capoeira existem há muito tempo e no estado do Rio Grande do 

Sul não foi diferente. Para entender a formação do Coletivo 

Dona Maria, Como Vai Você?, vamos contar um pouco dessas 

lutas, até o ano de sua formação em 2009 e, em seguida, 

discorrer sobre como o Coletivo se encontra atualmente, 

quando ocorreu um fortalecimento e motivação, não somente 

por parte das fundadoras, mas também de outras mulheres que 

entraram para somar.  

O Coletivo sempre teve uma característica de inovação 

e de luta feminina, sendo reconhecido como tal, localmente e, 

também, pelo Brasil. Recentemente, com a pandemia da Covid-

19, que trouxe como consequência o distanciamento social 

como forma de prevenção ao contágio, o Coletivo ganhou mais 

 
33 Contramestra Didi (Grupo Herança Cultural Capoeira). E-mail: didihcc@gmail.com  
34 Professora Priscila (Grupo A.C.A.P.O.E.I.R.A.). E-mail: priscicamposs@gmail.com 
35 Graduada Peteca (Grupo Herança Cultural Capoeira). E-mail: angelakcosta@gmail.com 
36 Professora Maitê (Grupo A.C.A.P.O.E.I.R.A.). E-mail: graduadamaite@gmail.com 
37 Monitora Molleka (Grupo Aruanda RS). E-mail: unicanonoi@gmail.com 
38 Instrutora Foca (Grupo Camboatá). E-mail: sabinerahde@gmail.com 
39 Professora Coelha (Escola Abadá Capoeira). E-mail: simonecoelha@hotmail.com  
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mailto:priscicamposs@gmail.com
mailto:angelakcosta@gmail.com
mailto:graduadamaite@gmail.com
mailto:unicanonoi@gmail.com
mailto:sabinerahde@gmail.com
mailto:.%20E-mail:%20simonecoelha@hotmail.com


 

 
88 

 

destaque, sendo modelo de incentivo e superação para 

mulheres de todos os cantos do mundo. 

 

Contextualizando na história40 

No final da década de 1980, início dos anos 1990, já se 

podia encontrar mulheres capoeiristas na cidade de Porto 

Alegre, nas rodas, academias, projetos sociais, eventos e nas 

tradicionais Rodas do Brique da Redenção. Ainda em número 

pequeno, as mulheres davam aula e já tinham uma graduação 

mais alta dentro dos fundamentos da capoeira. Algumas estão 

até hoje levando o legado, outras vieram agregar. O fato é que 

as capoeiristas gaúchas são aguerridas e lutadoras.  

Antes da fundação do Coletivo Dona Maria, Como Vai 

Você?, as mulheres já se organizavam e participavam da 

capoeira de Porto Alegre de várias maneiras, em eventos, 

congressos e fóruns, o 

que daria ainda mais 

significado e legitimidade 

para um registro oficial 

desse Coletivo, que já 

existia na prática. 

Em 1999, houve 

uma participação muito 

significativa no I Encontro 

Feminino de Capoeira do 

 
40 Todas as imagens utilizadas no texto pertencem aos arquivos do Coletivo Dona Maria, 

Como Vai Você? 

Figura 1: Cartaz do I Encontro 
Feminino do RS 
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Rio Grande do Sul, idealizado pela professora Coelha e 

organizado junto à Carla Ribeiro, onde estiveram presentes 

capoeiristas de diversos grupos. Tudo foi realizado por 

mulheres capoeiristas: da estruturação das aulas ao comando 

das rodas e, assim, puderam interagir numa grande troca de 

experiências. Foram momentos de reflexão, debates, treinos, 

palestras, onde as mulheres que davam aula naquela época 

ministraram oficinas de capoeira, maculelê e ritmo, nos 

diferentes estilos de capoeira, e realizaram muitas rodas. Ao 

término do Encontro, algumas capoeiristas continuaram se 

reunindo no propósito de fortalecimento da capoeira feminina, 

de maior participação nos eventos financiados pelo poder 

público, no reconhecimento da capacidade de cada uma, que se 

tornaria muito mais forte no conjunto. No entanto, eram poucas 

participantes e não havia algo que oficializasse e desse suporte 

organizacional a essas mulheres idealistas. As reuniões 

continuaram acontecendo, sempre no intuito de fortalecer, 

enquanto coletividade, e de garantir a participação, respeito ao 

trabalho e inserção das mulheres nas demandas da capoeira e 

das políticas públicas de Porto Alegre. Assim, as mulheres 

conquistaram espaços, como no segundo Fórum Gaúcho de 

Capoeira, em 2001, quando, pela primeira vez, num evento 

público, compuseram uma mesa de mulheres para falar do 

tema “Capoeira e gênero”. Na ocasião, a Mestra Elma ainda 

morava em Porto Alegre e, inclusive, a maioria das reuniões 

para esse momento acontecer, foram em sua casa. Em 2003, o 

número de mulheres nas reuniões aumentou e novas 
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realizações 

aconteceram. Entre 

elas, a inserção do II 

Encontro Feminino no 

III Fórum Gaúcho de 

Capoeira, que teve 

uma mesa composta 

somente por 

mulheres. Nesse 

momento, o coletivo obteve a realização de uma grande 

conquista, algo que só era privilégio dos homens: escolher uma 

representante de outro Estado, no caso, a Mestra Mara, de São 

Paulo. Com certeza, um marco em toda a trajetória de lutas 

femininas dentro da capoeira, mostrando que também éramos 

capazes de nos 

organizarmos e de 

termos nossas 

próprias demandas. 

Durante a semana 

que antecedeu ao 

Fórum, acontecia o 

Encontro Feminino, 

com diversas 

oficinas, rodas e 

encontros comandados pelas mulheres. A Mesa de Mulheres 

capoeiristas no III Fórum Gaúcho de Capoeira e II Encontro 

Feminino de Capoeira do RS, classificada por Frede Abreu (in 

Figura 3: Mesa do III Fórum Gaúcho, formada 
só por mulheres (Foto: Ireno Jardim) 

 

Figura 2: Folder do II Fórum Gaúcho de 

Capoeira 
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memoriam), presente como convidado especial, como a melhor 

do fórum, pela qualidade e propriedade com que as mulheres 

discutiram os temas. No ano seguinte, 2004, participamos 

como representantes dos nossos grupos na organização do 

evento e inserimos a realização de oficinas ministradas por 

mulheres na programação da 2ª Semana de Capoeira. 

 

Figura 4: Folder da 2ª Semana da Capoeira de Porto Alegre 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Recorte de matéria do site da PMPA 

 

Dessa organização e ação contínua, persistente e 

competente das mulheres, abre-se espaço para a participação 

no II Congresso Nacional de Capoeira, com a indicação de uma 
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representante, na qualidade de observadora, escolhida em 

plenária, já marcando a existência de uma “articulação 

feminina”. Com essas ações afirmativas, as mulheres foram 

comprovando sua capacidade, batalhando pelo seu direito ao 

espaço na capoeira, pois, sim, a nossa luta precisa ser afirmada 

e confirmada na sociedade desde sempre. Assim, quando 

aconteceu a III Semana da Capoeira, em 2005, essa 

“Articulação Feminina”, como éramos chamadas, insere, de 

forma organizada, após diversas reuniões, o III Encontro 

Feminino de Capoeira dentro da programação. Neste momento, 

a atuação feminina já está bem coesa e definida, desde a 

organização, como em todos os momentos do evento, tendo 

uma participação efetiva na abertura e encerramento, com um 

show de cultura brasileira, noite de cantadores, palestras, 

oficinas e em todas as rodas de capoeira, nas quais ficou 

marcada a participação de mulheres na execução de todo 

evento. 
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Figura 6: Folder da III Semana de Capoeira de Porto Alegre e III Encontro 
Feminino gaúcho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale destacar que, nesse mesmo ano, as mulheres do 

Coletivo participaram do Congresso Nacional de Capoeira, em 

São Paulo, com muita representatividade do Estado, sendo a 

Figura 7: Primeira arte de camiseta do 
Coletivo Dona Maria 
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maior delegação feminina do Brasil. A presença e atuação das 

mulheres foi efetiva em toda a construção de políticas públicas 

para Capoeira em Porto Alegre. Participando de todas as 

edições das Semanas Municipais de Capoeira, totalizando oito, 

nos Fóruns Gaúchos (II, III e IV), além das Oficinas na 

Secretaria de Cultura. 

 

Dona Maria, Como Vai Você?, o Coletivo feminino de 

capoeira 

A iniciativa de formar um Coletivo Feminino de capoeira 

surgiu da ideia de termos uma Entidade Representativa que 

tivesse força e contemplasse a diversidade, dando visibilidade 

para as mulheres profissionais de capoeira. Partiu de mulheres 

que decidiram que não seriam mais sós nas rodas de capoeira. 

O nome surgiu da cantiga de capoeira "Dona Maria, como vai 

você?”, que fala das Marias, mulheres; e questiona: "como vai 

você? “, no sentido de apoiar a caminhada de cada uma. A 

cantiga que faz referência a como está a mulher, como passou, 

pergunta que pode ser usada em diferentes perspectivas da 

vida de cada uma. Com esses questionamentos e a decisão de 

que seríamos muitas, partimos para as atividades em conjunto 

e, em 2008, foi realizado o I Encontro do Coletivo, nos dias 1 e 

2 de março, com aulão, palestra e roda de rua. Nessa época, 

existia forte rivalidade entre grupos de capoeira e o Coletivo 

conseguiu abrir caminho para que acontecesse o início da 

integração. Neste mesmo ano, participamos da 6ª Semana 

Municipal de Capoeira de Porto Alegre, sendo que esse foi o 
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primeiro evento onde passamos a atuar e sermos reconhecidas 

enquanto coletivo, fazendo parte, oficialmente, da 

programação da semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse evento, tivemos uma grande representatividade 

de mulheres, seja ministrando as oficinas ou participando da 

Mesa Redonda, onde discutimos o tema "A Mulher no Campo de 

Atuação Profissional". Com o sucesso destes dois eventos, 

decidimos oficializar o coletivo, em 2009 e, com esse intuito, 

realizamos algumas ações durante o ano para angariar recursos 

financeiros. No dia 8 de maio de 2009, nosso Coletivo foi 

fundado, em Porto Alegre, tendo como fundadoras: Adélia K. C. 

Atti (Contramestra Didi), Priscila Campos (Professora Priscila), 

Maitê da Silva Discozi (Professora Maitê), Sabine Rahde Reali 

(Instrutora Foca), Juliana Almeida (Dibarro) e Ana Luiza de 

Moura (Gaudéria/Historiadora). 

Figura 8: Cartaz do I Aulão de 
capoeira feminino/2008/RS 
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Na ata de fundação, os objetivos eram: participação 

efetiva e a representatividade feminina, o estudo e a pesquisa, 

a prática e difusão da capoeira; defendendo os interesses 

relacionados às mulheres e suas necessidades, tirando-as da 

invisibilidade e colocando-as como agentes fundamentais na 

construção da capoeira do estado do Rio Grande do Sul.  

Ficamos alguns anos sem eventos e rodas do Coletivo. 

Durante esse período, as mulheres deram andamento aos seus 

projetos e crescimento pessoal, dentro de seus grupos. Não 

deixavam de se encontrar em rodas e eventos, dentro e fora do 

Estado, que também as fortaleciam e prestigiavam umas às 

outras, quando era possível. Ao longo desses anos, o Coletivo 

foi ressignificando os seus propósitos. No início, as mulheres 

estavam começando seus trabalhos com capoeira, se 

profissionalizando, sendo reconhecidas em novas graduações 

por seus grupos, começando a viajar, participar de eventos fora 

do estado com mais frequência. Queriam visibilidade, 

representatividade e reconhecimento. Hoje temos um número 

considerável de mulheres atuantes, com tempo de capoeira, 

com trabalho e mais graduadas. Temos, também, um olhar 

voltado para as que chegam, as mais novas, de acolhimento, 

de escuta, de levantar pautas para nossos encontros, de forma 

bem participativa e democrática. Um olhar de protagonismo, de 

luta pelo lugar de fala e de representação da mulher, um espaço 

de diálogo sobre as questões mais diversas que a mulher 

enfrenta no seu dia a dia.  
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O Coletivo foi retomando as atividades com aulões e 

rodas e, em 2015, o I Aulão de Capoeira do Dia Internacional 

da Mulher, ministrado pela Professora Priscila, Contramestra 

Didi e Professora Mari reuniu capoeiristas no Brique da 

Redenção, com roda aberta e presença dos Mestres.  

Em 2016, 

mobilizamos 

representantes de alguns 

grupos e organizamos o 

evento que foi realizado 

na Associação Israelita e 

no Brique da Redenção. 

Foi uma grande festa: 

construímos uma linha do 

tempo, onde cada mulher 

expunha suas fotos no ano que 

iniciou na capoeira e, a o longo 

da linha, com momentos marcantes de sua trajetória. Formou-

se um lindo varal, demonstrando o quanto essa mulherada 

participou e construiu a história da capoeira de Porto Alegre. 

Tivemos uma contação de histórias com a Monitora Molleka e 

aquecimento cantado. Tati e Maitê ministraram uma oficina de 

movimentação; Instrutora Foca, que veio fazer visita ao Brasil, 

ministrou uma oficina de movimentação para mães com bebês, 

demonstrando que a maternidade nem sempre é impedimento 

para seguir na caminhada. Teve também samba de roda, que 

encerrou as atividades no Israelita, com muita animação. Já no 

Figura 9: Cartaz Encontro 
Feminino 2016/RS 
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Brique da Redenção, as aulas foram com a Professora Coelha, 

que ministrou o aquecimento e movimentação; a Dibarro, com 

maculelê, e a Mestra Jô, que nos agraciou com um aulão de 

movimentação. Para encerrar o evento, realizamos uma roda 

que reuniu capoeiristas de vários grupos de Porto Alegre, 

celebrando essa conquista de empoderamento. A partir deste 

ano, nossos eventos ganharam mais proporção, contando 

também com um maior número de participantes.  

Em 2017, o evento aconteceu na EPA, Escola Porto 

Alegre, no centro da capital, com atividades como rodas de 

capoeira, samba de roda, jongo, berimbalada e bate-papo. 

Contramestra Didi e Mariana Africanamente ministraram as 

oficinas de movimentação. Professora Priscila e Professora 

Maitê, ministraram o jongo e samba de roda. Foi um grande 

evento, momento de integração e participação de todos e 

todas, unindo vários grupos, graduações e alunos de todas as 

idades. É importante salientar que essas mulheres e esse 

coletivo foram responsáveis pela aproximação de muitos 

homens, acabando com rivalidades e contribuindo, assim, para 

o crescimento da capoeira. A partir do evento de 2017 e da 

reunião de organização dos eventos, foi criado um grupo de 

WhatsAp, e uma página no Facebook, possibilitando que outras 

mulheres pudessem participar, inclusive do interior do estado, 

com as quais algumas delas, da capital gaúcha, já haviam 

efetivado laços e parcerias.  
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 Em 2018, o evento foi realizado, novamente, na EPA. 

Sentíamos a necessidade de trazer Mestras de fora do estado, 

no intuito de agregar mais aprendizado e conhecimento, mas, 

também, com o objetivo de atrair mais participantes do interior 

e de outros estados. A vinda da Mestra Mara e da Mestra Rosa 

foi um divisor de águas, dando maior visibilidade ao evento e 

ao Coletivo. Nesse 

evento, além das 

oficinas ministradas 

pelas Mestras, 

iniciaram-se os 

debates acerca das 

temáticas das 

mulheres, com um 

bate-papo sobre a 

mulher na capoeira e a 

trajetória de cada uma 

delas. Na parte da manhã, 

iniciamos com uma 

atividade de Sessão Historiada, com a Monitora Molleka 

contando a história: “Iemanjá e o poder da criação do mundo”; 

logo depois, oficinas com as Mestras, dividindo em crianças e 

adultos. Na parte da tarde, tivemos oficina de movimentação 

com a Professora Priscila e continuidade das oficinas das 

Mestras. Nos dois turnos, roda de capoeira e, para finalizar, 

samba de roda. O evento do ano de 2019 demonstrou o grande 

crescimento pelo qual o Coletivo passava, com a participação 

Figura 10: Cartaz Encontro 
Feminino 2018/RS 
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presencial de mulheres do interior e de outros estados, tendo 

um grande número de participantes. Esse evento aconteceu na 

sede da Escola Bambas da Orgia e, quem veio para abrilhantar 

e somar com muito conhecimento, foi a Mestra Jô, vinda de 

Juazeiro/BA, e a Contramestra Natália, de São Paulo/SP. Na 

parte da manhã, a Instrutora Dany, de Porto Alegre/RS, foi a 

representante do 

Coletivo, ministrando 

oficina de 

movimentação. Logo 

após, Contramestra 

Natália e Mestra Jô 

dividiram os 

participantes em dois 

grupos, de modo que 

a Mestra passou 

movimentação e a 

Contramestra 

trabalhou a musicalização. 

Na parte da tarde, aconteceu 

a palestra “Assédio e 

machismo”, com a socióloga Nina Becker e a Mestre em Gênero, 

Joana Burigo, onde todos se sentaram juntos para analisar o 

comportamento masculino e da sociedade machista, tendo 

assim, um início de tomada de consciência, além do fato de 

permitir posicionamentos da mulher na roda. O evento finalizou 

Figura 11: Cartaz Encontro 
Feminino 2019/RS 
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com samba de roda (Contramestra Natália) e com uma roda de 

integração.  

Para 2020, teríamos como convidadas a Mestra Criança, 

de Curitiba/PR e, para ministrar uma oficina de jongo, Silvia 

Reis, do Rio de Janeiro/RJ; a palestra seria sobre “Violência 

contra a mulher” com Elisangela Aranda, voluntária no 

programa “Ela pode” - Programa de capacitações gratuitas para 

mulheres brasileiras, desenvolvido pelo Instituto Rede Mulher 

Empreendedora, com apoio do Google. A representante do 

Coletivo seria a Juíza Priscila Anadon Carvalho, mas, 

obviamente, o evento foi cancelado em função da pandemia. 

Por esse mesmo motivo, a forma como o coletivo se organiza 

foi repaginada, neste momento, com as reuniões e atividades 

virtuais, além das lives, que contribuíram com as relações, 

fazendo com que, de certa forma, se estreitassem, aumentando 

o conhecimento e integração entre todas.  

É importante destacar que, no decorrer destes anos e 

eventos promovidos, aconteceu maior envolvimento de homens 

nos encontros. No início, alguns poucos participavam das 

oficinas ministradas pelas mulheres, o que realmente mudou, 

até o nosso último evento presencial, caracterizado pela 

participação efetiva e com grande número de participação 

deles. Salientamos ainda que, dentre esses homens, estavam 

os Mestres, não só realizando essas oficinas, mas também 

incentivando e contribuindo nas ações do Coletivo.  
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Madrinhas do Coletivo 

Nossas primeiras convidadas, por toda ligação e por 

tudo o que representam na capoeira, foram chamadas para 

serem as Madrinhas do Coletivo, o que reforça nosso respeito à 

ancestralidade. Mestra Mara, capoeirista de São Paulo, 

conquistou sua mestria em 2007, sempre atuando com muita 

dedicação e responsabilidade para com a capoeira. Mestra 

Rosa, mestra desde 2016, outro exemplo de seriedade e 

comprometimento com a capoeira. Ambas as mulheres de 

personalidade forte, grande conhecimento, uma linda e forte 

história na capoeira e de muita preocupação com a causa 

feminina. E o nosso Coletivo, nas palavras das mestras... 

- Mestra Mara, o que significa nosso Coletivo para você? 

“Maria, ‘senhora soberana’ Mulheres unidas no combate a 

qualquer forma de preconceitos, lutando sempre por um 

ambiente igualitário, onde juntas possamos construir e 

fortalecer a autonomia e a autoestima e todas as mulheres que 

representam nossa arte Capoeira. Então queremos saber! Dona 

Maria, como vai você?” (Mestra Mara/SP). 

 

- Mestra Rosa, o que significa nosso Coletivo para você? 

“Ser uma Dona Maria é um ato de humanidade, é alimentar 

todos os dias as mulheres com suas forças interiores, trazendo-

as e formando uma união, onde elas, mesmo cheias de funções 

diárias, conseguem erguer-se umas às outras.” (Mestra 

Rosa/SC). 
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Representatividade atual 

A conquista de espaço se efetivou, mas é sempre 

necessário continuar o trabalho, manter as conquistas e buscar 

outras. O nosso Coletivo feminino segue trabalhando em prol 

da capoeira como um todo, mas, especialmente, pelo 

fortalecimento da mulher capoeirista, visando sua atuação 

consistente e assegurando seu lugar de direito, por conquista e 

merecimento. Assim, muitas capoeiristas foram chegando e 

somando ao nosso Coletivo, colaborando com suas ideias e 

sugestões, produzindo, participando e, cada vez mais, 

mostrando a força da mulher. Atualmente, o Coletivo Dona 

Maria, Como Vai Você? conta com mulheres de 17 grupos, a 

saber: Aruanda, Herança Cultural, Cordão de Ouro, 

Capoherança, Marauê, Cadência Brasil Capoeira, Capoeira Preto 

Rico de Oxossi, Abadá Capoeira, AGNC Guarda Negra, Motumbá 

Oxossi, CAMBOATÁ, Água de beber - ECAB, Capoeira Acarajé, 

A.C.A.P.O.E.I.R.A., Muzenza, Capoeira Integrativa, Quilombo, 

perfazendo uma média de 70 graduadas. Temos representantes 

em diversas localidades do nosso estado e simpatizantes por 

todo Brasil: Capão da Canoa, Porto Alegre, Cachoeirinha, Rio 

Grande, Gravataí, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, 

Florianópolis, São Paulo, entre outros. 

O Coletivo vai muito além do simples fato de organizar 

e realizar eventos. Ele mantém mulheres unidas e sentindo-se 

parte importante do processo, em que todas são incentivadas 

a serem protagonistas da própria história, como parte 

integrante de um todo. Sendo fortalecidas a cada momento, 
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podendo, assim, questionar a ordem patriarcal, recuperar 

espaços negados historicamente, resgatando a ancestralidade, 

apropriando-se dos fundamentos da capoeira, podendo 

alcançar as graduações mais altas, com qualidade e 

participação ativa, usando-a como resistência, dando voz a 

essas mulheres e acompanhando a luta feminista. 

 

 
 

Figura 12: Logo e objetivos do Coletivo. 

 

 

 

 

 



 

 
   

Capítulo 3 

Olha a volta do 
mundo, iaiá!  

Temas diversos na união 
entre a mulher e a 

capoeira 
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O ACESSO DE MENINOS E MENINAS ÀS 

POLÍTICAS PÚBLICAS: O CASO DE UM 
PROJETO DE CAPOEIRA NO MUNICÍPIO DE 

PALMA SOLA/SC 
 

Katiuscia Mello Figuerôa41 

Angela Erbes42 

Andrei Fabiano Vieira43 

 

Introdução 

É notável que ainda necessitamos de muita discussão 

sobre as questões referentes ao gênero em todos os âmbitos 

da nossa sociedade, incluindo aqui, o esportivo e o de lazer. 

Temos um histórico de proibição legal à participação de 

mulheres em atividades esportivas, o que afetou, e ainda afeta, 

a Capoeira (OLIVEIRA; LEAL, 2009). 

As mulheres passaram muitas dificuldades para adentrar 

o meio capoeirístico, considerado masculino devido à sua, 

muitas vezes, redução à luta marcial, uma área da qual a 

mulher participa há pouco tempo (FERRETI; KNIJNIK, 2007). 

Alguns problemas que ainda ocorrem no que se refere à 

 
41 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 
42 Aluna Cheetara (Grupo Muzenza – Pato Branco-PR/Mestre Feijão); procuradora do 

Município de Pato Branco/PR, especialista em Direito Público, Direito Tributário e em 
Processo Civil. E-mail: angelaerbes@gmail.com  
43 Monitor Strangero (Grupo Muzenza – Pato Branco-PR/Mestre Feijão); instrutor de 

capoeira em projetos sociais, acadêmico do curso de Bacharelado em Educação Física pela 

Uninter. E-mail: strangeroandrei@gmail.com  

mailto:ktmello@gmail.com
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participação da mulher na Capoeira são a ideia de que elas se 

masculinizam por praticarem atividades que não são 

consideradas femininas, determinadas letras de músicas que 

demonstram discriminação e preconceito com relação às 

mulheres, evasão, falta de motivação, entre outros (BARBOSA, 

2005; FERNANDES; SILVA, 2009; FIGUERÔA; MORAES E 

SILVA, 2014).  

Cientes das dificuldades e barreiras existentes para a 

participação feminina na Capoeira, de sua importância como 

ferramenta educacional formadora e transformadora do ser 

humano (MELLO, 2010) e de que o esporte e o lazer são direitos 

sociais garantidos por nossa Constituição Federal (BRASIL, 

1988) que devem ser promovidos por meio de políticas 

públicas, decidimos averiguar o acesso de meninos e meninas 

como beneficiários de um projeto social da modalidade em 

questão a partir do quantitativo de inscrições realizadas.  

 

Metodologia 

O projeto sob análise no presente artigo é denominado 

como Oficina de Capoeira, foi desenvolvido entre o período de 

março de 2018 a março de 2020, com inscrições realizadas 

previamente (no início do ano letivo, facultada a inscrição, 

também, durante o ano), no âmbito do Centro de Referência 

em Assistência Social – CRAS, vinculado à Secretaria Municipal 

de Assistência Social do Município de Palma Sola, cidade situada 
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no Oeste de Santa Catarina, que conta com uma população de 

7.765 habitantes44. 

O estudo é de caráter quanti-qualitativo e foram 

utilizados como ferramentas a análise documental e a pesquisa 

bibliográfica, a partir de produções que abordavam temas afins 

à pesquisa aqui apresentada. 

As fontes documentais foram fornecidas pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social do Município de Palma Sola 

mediante solicitação dos autores do presente artigo. De posse 

dos documentos, os dados de interesse foram organizados e 

sistematizados para a análise.  

 

Relações entre gênero, esporte/lazer e políticas públicas 

O preconceito dirigido às mulheres está arraigado em 

nossa história e, dos estudos sobre o tema, originou-se o 

conceito de gênero. Uma das primeiras estudiosas a trabalhar 

com tal conceito foi Joan Scott (1995, p. 86), que definia gênero 

como tendo  

duas partes e diversos subconjuntos, que estão 
inter-relacionados, mas devem ser analiticamente 
diferenciados. O núcleo da definição repousa numa 
conexão integral entre duas proposições: (1) o 
gênero é um elemento constitutivo de relações 

sociais baseadas nas diferenças percebidas entre 
os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de 
dar significado às relações de poder.  

 

Nestas relações de poder, os homens são identificados 

como corajosos, racionais, atrevidos e audaciosos e, em 

 
44 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/palma-sola/panorama. Acesso em 

07 set. 2020. 
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contrapartida, as mulheres são vistas como emotivas, indecisas 

e medrosas, o que coloca os homens como o modelo ideal 

(FIGUERÔA; MORAES E SILVA, 2014). 

No que se refere à diferença entre os sexos, importa 

trazer explicações sobre os termos igualdade e equidade de 

gênero. Scott (2005, p. 15) aponta que igualdade não significa 

“ausência ou eliminação da diferença, mas sim o 

reconhecimento da diferença e a decisão de ignorá-la ou de 

levá-la em consideração”. Além disso, propõe que somos iguais 

enquanto seres humanos, mas diferentes no que se refere ao 

sexo e, portanto, apoia a desconstrução binária 

igualdade/diferença. Já o termo equidade de gênero sugere a 

igualdade de direitos e de oportunidades (SCOTT, 1999).  

Quanto às práticas corporais e o esporte brasileiro, 

temos que a participação da mulher começa a ganhar espaço 

apenas na virada do século XIX, quando os ideais médicos, 

higienistas e eugênicos começam a se preocupar pela saúde 

daquelas que deveriam gestar filhos fortes e saudáveis para a 

sociedade, além da associação ao discurso da estética, a partir 

do qual se entendia que a mulher devia ter saúde e beleza. Por 

influência europeia, as mulheres da elite da sociedade brasileira 

foram as primeiras a adentrarem esse mundo de práticas 

consideradas masculinizadas (DEVIDE, 2005; GOELLNER, 

2004). Mesmo com a legislação preconizando a obrigatoriedade 

da educação física escolar em meados do século XX, sua 

participação ainda era restrita e a prática de diversas 

modalidades esportivas (como as lutas e o futebol) foi proibida 
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até 1979, pois se considerava que as atividades corporais 

poderiam atrapalhar a maternidade e diminuiriam a 

feminilidade e graciosidade das mulheres (GOELLNER, 2003; 

2005). 

Sobre o tema, Devide (2005) aponta que o esporte ainda 

exalta a masculinidade e exclui a mulher, pois enfatiza 

características consideradas como masculinas – agressividade, 

competitividade, risco etc. 

Quanto ao tempo livre para a prática de exercícios físicos 

(seja no âmbito esportivo ou de lazer), nos deparamos com 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2019) que apontam que as 

mulheres brasileiras dedicam aproximadamente 21,3 horas 

semanais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas, 

enquanto homens dedicam cerca de 10 horas ao mesmo tipo 

de tarefa. Em complemento, trazemos informações do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que evidenciam 

que essa desproporcionalidade se inicia cedo: meninas de 5-9 

anos passam 30% mais tempo do que meninos em atividades 

domésticas, enquanto entre 10-14 anos, elas passam 50% mais 

tempo que os meninos em tais atividades (UNICEF, 2016). A 

partir destas informações, é possível inferir que às mulheres 

sobram menos horas na semana para a prática de algum 

esporte ou exercício físico. 

Pode-se entender que todos estes fatos influenciaram – 

e influenciam – a prática de esportes ou exercícios físicos pelas 

mulheres. Confirmando a ideia, Goellner (2014) destaca que 
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encontramos disparidades entre meninos e meninas no que se 

refere aos esportes na Educação Física escolar e uma 

apropriação desigual dos espaços de lazer – parques, praças 

etc. – que, geralmente, são ocupados por homens e meninos.  

Sobre o fato de o esporte e o lazer se constituírem como 

direitos sociais previstos em nossa Constituição Federal, 

sabemos que ainda não são direitos que possam ser garantidos 

a todos os cidadãos. Além disso, muitas pessoas não têm nem 

o conhecimento sobre tais direitos, seja por falta de informação, 

seja pela existência de diversas outras necessidades básicas 

mais urgentes pelas quais aspiramos, como saúde ou educação, 

por exemplo.  

Por outro lado, conforme nos aponta Filgueira (2008), a 

garantia de acesso e a democratização do esporte e do lazer 

pode ajudar a reverter o quadro de vulnerabilidade social, tão 

característico da nossa sociedade, pois estes são ferramentas 

que auxiliam na formação integral das pessoas, já que possuem 

elementos que favorecem a convivência social, o aprendizado 

de valores, a melhoria da saúde e o desenvolvimento da 

consciência crítica. Dessa forma, meninas e mulheres deveriam 

ter o mesmo acesso aos benefícios proporcionados pela 

participação em atividades esportivas ou de lazer, o que deveria 

ser garantido pelas políticas públicas, já que estas deveriam 

assumir a existência de diferenças de gênero, classe, etnia, 

entre outras questões (SUASSUNA et al., 2007). 

Sobre o conceito de “política”, Figuerôa et al. (2014) 

apontam que é muito abrangente, que compreende partidos 
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políticos, órgãos governamentais, agentes políticos, gestores e 

as ações propriamente ditas (programas e projetos). Nesse 

sentido, Frei (2000) estabelece uma divisão para tal conceito: 

polity (instituições políticas), politics (processos políticos) e 

policy (conteúdos da política – programas, problemas técnicos 

e conteúdo material das decisões políticas), que pode ser 

chamada de política pública, ou seja, conjuntos de ações, 

projetos ou programas que visam à produção de algum 

resultado e que são desenvolvidos pelo Estado (MENICUCCI, 

2006). No presente estudo tratamos da última parte da tríade 

delimitada por Frey, que se manifesta a partir do projeto de 

capoeira. 

No que se refere às correções das disparidades 

existentes entre homens e mulheres, há dispositivos legais que 

as destacam, como o Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres (PNPM – BRASIL, 2018) e o III Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (PNPM 2013-2015), em que se 

reconhece que há desigualdades referentes às mulheres no 

universo das práticas esportivas e se enfatiza que “é papel 

também das políticas públicas alterar essa dinâmica e garantir 

às mulheres pleno direito [ao esporte e] ao lazer” (BRASIL, 

2013, p. 75). 

Em nível internacional, temos os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma agenda mundial 

adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável composta por 17 objetivos e 169 

metas a serem atingidas até 2030, da qual faz parte a ODS 5 – 
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Igualdade de Gênero45, que visa à garantia do fim da 

discriminação contra mulheres e meninas em todos os lugares 

até 2030. Entre as diversas metas contidas nesta ODS, estão: 

dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, 

incentivá-las a serem líderes e fortalecer políticas e legislação 

para uma maior igualdade de gênero. 

 

Apresentação e discussão dos resultados  

Conforme já comentado, a Oficina de Capoeira foi um 

projeto desenvolvido de março de 2018 a março de 2020 pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de 

Palma Sola/SC. 

O profissional responsável pela oficina foi selecionado 

por meio de processos licitatórios que se repetiram nos anos de 

2018, 2019 e 2020, sempre na modalidade Pregão, regidos pela 

Lei Federal n.º 10.520/2002 (BRASIL, 2002) e pelos editais n.º 

06/2018, n.º 04/2019 e n.º 04/2020.  

Cumpre esclarecer que a licitação consiste em 

procedimento previsto constitucionalmente (art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal), para que os entes públicos possam 

escolher de forma isonômica e imparcial aqueles com quem irão 

celebrar contratos, visando atender às necessidades que não 

possam ser satisfeitas através do quadro próprio de servidores 

públicos (BRASIL, 1988).  

 
45 ESTRATÉGIA ODS. ODS5. Disponível em: https://www.estrategiaods.org.br/os-

ods/ods5/. Acesso em 04 out. 2020. 
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Ela se concretiza com a publicação de instrumento 

destinado a convocar o setor privado para apresentar 

propostas, o qual é denominado Edital e deve preencher 

diversos requisitos definidos na legislação, em especial a Lei n.º 

8.666, de 1993, que trouxe algumas modalidades ou formatos 

diferentes para que ocorra esta competição entre interessados 

em contratar com a Administração (BRASIL, 1993). 

Posteriormente, a Lei n.º 10.520/02 criou uma nova forma de 

licitar, o Pregão (BRASIL, 2002), sendo esta a regra jurídica 

aplicada nos contratos administrativos abordados no presente 

estudo. 

De acordo com os artigos 3º, inciso I e 4º, inciso III 

desta Lei, os editais de pregões lançados por entes da 

Administração Pública devem conter a justificativa, 

apresentada por autoridade administrativa, quanto à 

“necessidade de contratação”, além da definição do objeto, ou 

seja, ao convocar a iniciativa privada a prestar serviços ao 

órgão licitante, este deve expor publicamente o motivo pelo 

qual é relevante ou imprescindível para o interesse público que 

se estabeleça aquela determinada contratação (BRASIL, 2002). 

Analisando os editais de Pregão n.º 06/2018, n.º 

04/2019 e n.º 04/2020, todos disponíveis no Portal da 

Transparência do Município de Palma Sola/SC46, pode-se 

verificar a repetição da justificativa apresentada na própria 

descrição do objeto (aquilo que se pretende contratar), nos 

 
46 Disponível em: 

https://palmasola.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/loa

d/1. Acesso em 06 set. 2020. 

about:blank#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1
about:blank#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1
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seguintes termos: “para atender a demanda necessária para 

desenvolvimento de ações tipificadas bem como dos serviços, 

programas e projetos” (PALMA SOLA, 2018; 2019; 2020) 

descritos no edital e seus anexos. Não foi observado no próprio 

edital outro elemento contemplando justificativa para a 

necessidade da contratação. 

Em exame aos instrumentos integrantes dos editais na 

forma de anexos, observou-se, ora no documento intitulado 

“termo de referência”, como “discriminação” dos serviços 

correspondentes às Oficinas de Capoeira, ora no anexo 

denominado “Objetivos E Cronograma Para A Realização Da 

Oficina”, um maior detalhamento sobre o que a Administração 

Pública Municipal buscava por meio deste projeto.  

Em 2018, a descrição apresentada foi a seguinte (PALMA 

SOLA, 2018, p. 15-16): 

Serviços profissionais para desenvolver aulas de 
Capoeira com crianças e adolescentes conforme 
cronograma de execução descrito neste termo de 
referência, compreendendo: 

- Planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas ao longo do ano; 
- Aulas teóricas e práticas de Capoeira; 
- Manutenção e organização dos instrumentos e 
espaço utilizados durante as aulas; 
 - Viabilizar e acompanhar a participação das 
crianças em apresentações e eventos diversos, 
sendo eles municipais ou regionais; 
 - Apresentação em eventos comemorativos do 
município, mediante solicitação ao órgão ao qual 
está vinculado; 
- Promover ações que contemplem a arte e a 
cultura como forma de conhecimento, promovendo 
a diversidade cultural brasileira, a criação artística 
e o desenvolvimento pessoal do indivíduo 
enquanto ser social e atuante na comunidade. 
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No ano de 2019, as atividades e objetivos acima foram 

reproduzidos e, ainda, acrescentaram-se novas metas 

relacionadas à Oficina de Capoeira (PALMA SOLA, 2019, p. 14): 

- Viabilizar o ensino da Capoeira a crianças, 
adolescentes, e adultos, notadamente àquelas que 
se encontram em situação de risco social, tendo 
como principal meta servir como instrumento de 

apoio no resgate à sua autoestima, mediante a 
utilização das potencialidades da modalidade no 
que se refere à dramatização e ao diálogo corporal 
na Capoeira. 
- Ensinar a definição e descrição do histórico da 
Capoeira, desenvolvimento da aptidão física, 
expressão corporal, coordenação motora, 
disciplina, desenvolvimento mental, despertar da 
consciência artística do aluno através dos 
exercícios físicos, coreografias e encenações, além 
das aulas de música.  
[...] 

 

Em 2020, foram reiteradas as descrições e objetivos da 

atividade a ser desenvolvida, já indicadas no edital de 2019 

(PALMA SOLA, 2020). 

Pode-se perceber, avaliando os textos acima, que, no 

surgimento do projeto, a Administração Municipal de Palma 

Sola visava implantar o ensino da Capoeira somente para 

crianças e adolescentes, em virtude da representação cultural 

e artística desta modalidade, dando ênfase ao seu caráter 

performático, ao citar em mais de um item a necessidade de se 

promover a apresentação da Oficina em eventos organizados 

pelo ente público.  

A partir do segundo ano do projeto, além de ampliar o 

acesso às aulas, incluindo adultos, que já em meados do 

primeiro ano procuraram a oficina e foram, de fato, acolhidos 

pelo projeto, os editais passaram a abordar também outros 
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objetivos, demonstrando que a presença da Oficina no espaço 

público permitiu expandir a compreensão dos gestores 

municipais acerca da Capoeira, concebida, desde então, não 

apenas como uma arte corporal de origem histórica, mas como 

eficaz instrumento de ressocialização e de desenvolvimento 

pessoal, físico e mental.  

Cabe pontuar que o intuito de ressocialização e 

recuperação da autoestima de pessoas que se encontram em 

situação de risco vai ao encontro da missão institucional do 

CRAS, órgão público no âmbito do qual foi promovida a licitação 

e o respectivo projeto, conceituado como (BRASIL, 2011, s/p): 

[...] a unidade pública municipal, de base 
territorial, localizada em áreas com maiores índices 
de vulnerabilidade e risco social, destinada à 
articulação dos serviços socioassistenciais no seu 
território de abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de 
proteção social básica às famílias.  

 

A Oficina de Capoeira, assim como as demais oficinas 

desenvolvidas a partir de ações do Município de Palma Sola nos 

anos em que se executou o projeto (Kung Fu, Coral, Violão, 

Teatro, Percussão, Permacultura e de Danças Tradicionais 

Gaúchas), foi divulgada por meio de visitas às salas de aulas 

e/ou de reuniões nas escolas públicas, buscando que todo aluno 

matriculado no ensino de Palma Sola tivesse conhecimento 

quanto à oferta das oficinas a todo e qualquer estudante, o que 

garantiria a ampla propagação da informação, já que a taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade no Município é de 
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98,7%47. Foram usados, também, outros meios de publicidade, 

tais como anúncios em redes sociais e rádio. 

As aulas da Oficina de Capoeira eram disponibilizadas 

sem qualquer custo ou forma de cobrança para os participantes 

e ocorriam com frequência semanal, tendo duração de 60 

minutos.  

Os alunos eram divididos em sete turmas, de acordo 

com a faixa etária. Assim, eram atendidas três turmas no 

período matutino, com idade entre 5 a 8 anos, 9 a 12 anos e 

13 a 17 anos, e três no vespertino, com a mesma classificação 

etária. A partir de meados de 2018, ministrava-se no período 

noturno uma aula para adultos e adolescentes já inseridos no 

mercado de trabalho. 

Especificamente quanto à participação de meninos e 

meninas na Oficina de Capoeira, foram analisadas as fichas de 

inscrição preenchidas pelos interessados no primeiro ano, 

2018, durante a fase de divulgação do projeto, bem como, os 

dados de crianças e adolescentes efetivamente inscritas, após 

início das atividades, no primeiro mês do ano letivo de 2020, 

abruptamente interrompido em razão das medidas adotadas 

para enfrentamento da situação de relevância internacional em 

saúde pública, reconhecida como pandemia de SARSCOV-2, o 

Novo Coronavírus.  

A diferença no número de inscrições em um e em outro 

período se deve ao método de coleta: no ano de 2018, foram 

 
47 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/palma-sola/panorama. Acesso em 

06 set. 2020. 
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identificadas aquelas que manifestaram interesse, durante a 

divulgação do projeto nas visitas às instituições de ensino, ao 

passo que, em 2020, os dados se referem aos efetivamente 

matriculados na Oficina, no período entre o final do mês de 

fevereiro, quando teve início, e meados de março, quando a 

atividade foi paralisada. 

Ainda que tenham sido requisitadas à Administração 

Municipal informações completas também sobre o número e 

qualificação dos inscritos no ano de 2019, tais informações não 

foram disponibilizadas, prejudicando a avaliação integral do 

acesso de meninos e meninas à Oficina de Capoeira, 

especialmente no citado período. 

Dos dados coletados, verificou-se o seguinte panorama 

de participação (Gráficos 1 e 2), segundo faixa etária e gênero, 

nos anos de 2018 e 2020: 

 
Gráfico 1 – Distribuição da participação por faixa etária e gênero no ano de 

2018 
 

É possível perceber, em ambos os gráficos, que os 

números apresentados evidenciam que o acesso por meninos e 

adolescentes do sexo masculino foi predominante em 

praticamente todas as faixas etárias, situação que, de acordo 
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com o relato do profissional responsável pelas aulas da oficina 

(um dos autores do presente estudo), se manteve estável ao 

longo de todo o período de duração do projeto, o que constitui 

uma condição desigual de acesso entre os gêneros.  

 
Gráfico 2 – Distribuição da participação por faixa etária e gênero no ano de 

2020 
 

No regulamento para as inscrições para a Oficina de 

Capoeira, não havia nenhum direcionamento a um determinado 

gênero, mas tampouco havia mecanismos que dessem condição 

de distribuição equitativa das vagas. Em se tratando de uma 

política pública, o número de vagas deveria ser igual entre 

meninas e meninos, conforme já apontado anteriormente 

(SUASSUNA et al., 2007). 

Além dos dados obtidos por meio da análise de alunos 

inscritos nos anos de 2018 e 2020, o profissional responsável 

pela oficina (instrutor de Capoeira) expõe que, desde meados 

de 2018, quando começou o trabalho com adultos no período 

noturno, a turma sempre foi composta exclusivamente por 

homens.  

Esta baixa participação das meninas pode ter sido 

ocasionada por diversos fatores. Uma das hipóteses suscitadas 
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pelo instrutor diz respeito à própria figura do profissional que 

ministra a oficina. Segundo ele, as oficinas ministradas por 

figuras femininas, como Teatro, Coral e Hip Hop, parecem ter 

atraído maior público feminino, enquanto aquelas ministradas 

por profissionais do sexo masculino, como a Capoeira, o Violão, 

o Kung Fu, a Percussão, as Danças Tradicionais Gaúchas e a 

Permacultura, aparentemente, atraíam mais meninos do que 

meninas. 

Quanto ao público adulto, o instrutor relata que houve 

procura de mulheres que se interessaram pela prática, porém, 

desejavam que fossem ministradas aulas exclusivas para o 

público feminino, deixando de se inscrever nas turmas mistas 

– que era a forma viável de executar o projeto.  

O constrangimento das meninas para realizarem a 

atividade junto aos meninos foi percebido pelo profissional, 

especialmente, em relação àquelas com faixa etária superior a 

12 anos, já na adolescência, portanto. 

Ainda na visão do instrutor, outro fator que pode ser 

considerado é o temor dos pais de que suas filhas se 

machucassem, ou uma visão pré-concebida de que a Capoeira 

“é coisa de meninos”. O profissional acredita que este aspecto 

era menos acentuado em famílias em situação de notória 

vulnerabilidade social, destacando que, embora não houvesse 

restrição à participação de pessoas em razão da condição 

econômico-social, percebia-se que o acesso de meninas de 

classe média-alta era extremamente raro. 
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Pesquisas prévias sobre a menor participação de 

meninas em projetos de atividades físicas, esportivas e de lazer 

apontaram que isso poderia ocorrer por um menor apoio social 

para a participação feminina (ALTMANN et al., 2011), por 

meninos serem mais incentivados à prática tanto por familiares 

como por docentes (BENINI FILHO, 2017), por exclusão nas 

próprias bases dos projetos sociais, que seguiam características 

de esportes masculinos, repleto de estereótipos que mantêm a 

generificação nestas atividades (SILVESTRIN; SARAIVA, 2012) 

ou devido a uma construção cultural de que homens sejam mais 

pertencentes a estes espaços, fazendo com que mulheres se 

sintam constrangidas em ocupá-los (CHAN-VIANNA; MOURÃO, 

2009). 

De todo modo, a análise das razões pelas quais se 

verifica esta distinção no acesso de meninas e meninos ao 

ensino da Capoeira neste projeto específico ainda merece ser 

aprofundada e amplamente debatida, quiçá em um futuro 

estudo, mais abrangente sobre os fatores que desestimulam 

sua participação, que envolva também os participantes da 

oficina e seus familiares, além das meninas/mulheres da 

comunidade. 

 

Considerações finais 

Conforme apontam Gabriel e Freitas Jr. (2014), o 

antagonismo entre as formas aceitáveis de agir, utilizar o corpo 

e realizar atividades de homens ou de mulheres são destacados 

e cobrados pela sociedade, pela escola e pela família, o que 
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reforça o habitus sexista. Isso pode ser visualizado no âmbito 

das lutas e, em consequência, na Capoeira. Como vimos 

anteriormente, há um histórico – inclusive legal – que afastou 

as mulheres das práticas de lutas por muito tempo. Por outro 

lado, vemos uma situação parecida ocorrendo com a dança, 

considerada muito feminina para a prática de meninos e 

homens. Amparados por autores que estudaram temáticas 

similares a que apesentamos aqui, pudemos perceber que tais 

situações influenciam o acesso de meninos e meninas às 

práticas corporais em diversos âmbitos. 

Assim, é necessário considerar que, para que as 

diferenças de gênero no que se refere ao acesso e permanência 

nas atividades esportivas e de lazer promovidas por meio de 

políticas públicas sejam superadas, o discurso de igualdade, 

muitas vezes, não é o suficiente. Isso pode ser verificado nos 

documentos legais que embasam as políticas públicas – se são 

tratadas de forma generalizada e neutra, se as questões de 

gênero são incorporadas, ou não, por exemplo. No caso 

explorado neste artigo, não há questões de gênero 

incorporadas, o que poderia fazer diferença no acesso de 

meninos e meninas nas atividades desenvolvidas. 

Além disso, é imprescindível que se faça, na sociedade 

em geral, um trabalho de fortalecimento da imagem feminina 

sem estereótipos, de modificação de atitudes culturais, como 

desconstruir a ideia de normalidade de que “homens gostam 

mais de esportes do que mulheres”, promover a inserção 

igualitária de meninos, meninas, homens e mulheres na área 
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do esporte e do lazer, incluir a equidade de gênero nas 

diretrizes dos projetos, como limitar/igualar o número de 

vagas, estimular a participação de meninas nas atividades 

esportivas e de lazer desde cedo, assim como nas aulas de 

educação física – o que ajudaria na mudança dos hábitos e 

entendimentos referentes à cultura corporal (o que é 

atividade/esporte de menino ou de menina) –, promover cursos 

de formação continuada aos professores, permitindo que estes 

entrem em contato com temas relacionados ao gênero no lazer 

e no esporte, assim como consolidar estes dois elementos como 

direito de cidadania de todos. Outras questões muito 

importantes são a melhor distribuição de afazeres domésticos 

e a superação da ideia de que a mulher é a responsável 

exclusiva pelos cuidados com a casa e a família, o que poderia 

proporcionar mais tempo para as mulheres dedicarem às 

práticas corporais de lazer ou esportivas. 

Enfim, diversas pesquisas destacam que as políticas 

públicas para as mulheres são incipientes. Nesse sentido, os 

projetos sociais, como o aqui apresentado, são ações urgentes 

e devem cumprir a função de promover a inclusão social de 

forma efetiva, indo além das oportunidades igualitárias para 

atender às necessidades de todos – neste caso, das meninas e 

mulheres – de forma justa e buscando alcançar a equidade. 
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CAPOEIRANDO NO IFPR: COMPARTILHANDO 

SABERES E PRÁTICAS   CULTURAIS 
 

Larissa Lopes Mellinger48 
 

Introdução 

 Este trabalho está inserido dentro de um projeto de 

extensão desenvolvido desde 2015 no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), campus 

Curitiba, por uma servidora que também é contramestra de 

capoeira. Desde sua entrada na Instituição, logo viu a 

oportunidade de conciliar seu trabalho e formação acadêmica 

com sua vivência na capoeira e na cultura popular. Dessa 

forma, por meio de um dos pilares dos Institutos Federais, a 

extensão, conseguiu implementar a proposta que tem como 

premissa o envolvimento da comunidade externa. Desde o 

início, o projeto foi incentivado e apoiado, seja pela equipe 

diretiva e professores do campus Curitiba, como da Reitoria do 

IFPR. Neste sentido, ao contrário do relato de várias mulheres 

que enfrentam, no início de suas inserções como professoras 

de capoeira, discriminação e preconceito, no IFPR encontrou-

se um cenário diferente, de incentivo e de acolhimento, muito 

provavelmente por ser uma instituição que nasceu de uma 

política pública inovadora, de valorização da educação básica, 

dos seus profissionais, da diversidade e da inclusão (BRASIL, 
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2008; IFPR, 2017). Em paralelo, também havia uma 

movimentação institucional, no sentido de alavancar a cultura 

e a arte no IFPR e alinhar tudo isso com a Política Nacional que 

se consolidava naquele momento. 

 O Plano Nacional de Cultura – PNC - (MINC, 2012) 

norteava à época toda a política cultural nacional. Foi 

construído de forma participativa com diferentes setores da 

sociedade e estabeleceu os objetivos, diretrizes, ações e 

metas necessárias para o fortalecimento e ampliação da 

cultura em nosso país de forma articulada entre as dimensões 

simbólica, cidadã e econômica. Uma das metas do PNC era 

uma política de proteção e valorização dos conhecimentos e 

expressões das culturas populares e tradicionais do país. Isso 

significava, entre outras coisas, dar condições sociais e 

materiais para a transmissão desses saberes e fazeres. Nesse 

sentido, a escola poderia ser uma via de inclusão dessas 

pessoas, dando a oportunidade para estas ensinarem na 

escola formal, inclusive com benefícios financeiros, 

valorizando sua identidade, ancestralidade e criatividade, 

permitindo também aos estudantes vivenciarem o 

aprendizado de tradição oral. A partir do PNC, os estados, 

municípios e instituições poderiam elaborar também seus 

planos de cultura, integrando-se ao Sistema Nacional de 

Cultura (SNC). Nesse sentido, a gestão do IFPR, entre 2015 e 

2016, percebendo a importância da cultura para uma 

instituição pública de ensino, pesquisa e extensão, começou 

um processo de construção do Plano Institucional de Cultura 
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(PIC). Neste processo, que contou com a participação de 

servidores de diferentes campi do IFPR e instituições externas, 

foi elaborado o PIC que, ao final de 2016, foi incorporado ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR. As 

políticas de cultura do PDI contam com quatro diretrizes. A 

quarta diretriz faz referência a “Gerenciar e Fomentar a 

Cultura e a Arte no IFPR” com treze objetivos estratégicos. O 

décimo primeiro descreve (IFPR, 2017, p. 71): 

Trazer os conhecimentos e expressões culturais 
populares e tradicionais para dentro da escola, 
incluindo as pessoas reconhecidas pela sua própria 
comunidade como portadoras de saberes e fazeres 
das tradições, dando oportunidade para essas 
pessoas ensinarem na escola formal. 
 

Nesse contexto, esta proposta/projeto de extensão e 

seus desdobramentos veio de encontro à política institucional 

de cultura do IFPR, no sentido de fomentar a cultura, 

valorizando o saber tradicional por meio dos portadores destes 

saberes e práticas, trazendo-os para dentro da escola, numa 

perspectiva de uma Instituição que promove a extensão de 

forma realmente dialógica. Não é somente a instituição que 

vai até a comunidade transformando-a, mas permite que a 

comunidade, seus sujeitos e seus saberes adentrem seus 

muros, suas concepções, permeando e transformando essa 

instituição-escola. Diferentes sujeitos já participaram e 

continuam participando do projeto: estudantes do IFPR de 

diferentes cursos, níveis de ensino e formas de oferta, como 

os menores de idade cursando o ensino médio técnico e 

também estudantes de variadas faixas etárias, dos cursos 

subsequentes e graduação; servidores do IFPR; e comunidade 
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externa, de diferentes segmentos e também alunos do Grupo 

Força da Capoeira (parceiro do projeto) que não conseguem 

treinar em outros lugares e que podem ter como opção o IFPR. 

 Todo o trabalho desenvolvido no projeto descrito neste 

relato tem como objetivo proporcionar o acesso ao 

aprendizado e valorização da capoeira como arte-luta e 

manifestação cultural brasileira, dando visibilidade a esta 

prática e a outros saberes da cultura popular, promovendo 

sociabilidades, interações entre os sujeitos da comunidade 

escolar do IFPR e a comunidade externa. Também propõe criar 

condições para que os sujeitos participantes possam sentir 

satisfação na prática, associando conhecimento histórico, 

social e cultural, desenvolvimento da consciência e da 

expressão corporal através dos movimentos da capoeira, além 

de desenvolver habilidades sobre instrumentos, ritmo e 

música. As ações do projeto pretendem dar visibilidade à 

cultura popular/tradicional do Estado do Paraná, oportunizar e 

valorizar os saberes dos mestres e mestras da cultura popular, 

trazer os conhecimentos e expressões culturais populares e 

tradicionais para dentro da escola, a partir dos portadores dos 

saberes e fazeres das tradições. Dessa forma, pretende-se 

aumentar o repertório cultural dos participantes do projeto, 

desenvolvendo a cooperação, o respeito e a solidariedade 

entre os sujeitos participantes. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 O Brasil se configura como um espaço físico e social de 

diversidade de culturas e manifestações culturais que se 
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forjaram na história deste país e que continuam nesse processo 

constitutivo. A Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade e das Expressões Culturais considerou diversidade 

cultural (UNESCO, 2007, p. 5): 

a multiplicidade de formas pelas quais as culturas 

dos grupos e sociedades encontram sua expressão. 

Tais expressões são transmitidas entre e dentro 

dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se 

manifesta não apenas nas variadas formas pelas 

quais se expressa, se enriquece e se transmite o 

patrimônio cultural da humanidade mediante a 

variedade das expressões culturais, mas também 

através dos diversos modos de criação, produção, 

difusão, distribuição e fruição das expressões 

culturais, quaisquer que sejam os meios e 

tecnologias empregados.   

 Muitas dessas expressões, hoje, são reconhecidas e 

visibilizadas por meio de uma política pública que as reconhece 

como patrimônio cultural imaterial do Brasil, inscritas nos Livros 

de Registros do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). A capoeira, essencialmente afro-brasileira, 

está neste contexto. O jogo/luta/arte da capoeira foi registrado 

como patrimônio imaterial nacional, pelo IPHAN, em agosto de 

2008, a partir das rodas de capoeira e do ofício dos mestres de 

capoeira, consolidando a importância nacional da capoeira e do 

saber tradicional e dinâmico dos mestres (PORTO et al., 2010). 

Foram também os mestres brasileiros os 

responsáveis por articular aspectos culturais a uma 

manifestação que poderia ficar restrita à face 

marcial, mas que, ao contrário, é reconhecida por 

sua riqueza musical e gestual, o que a aproxima 

também de uma dança especial, reminiscência de 

jogos de combate de sociedades tradicionais. A 

roda de capoeira, neste sentido, é a forma de 

expressão que permitiu o aprendizado e a 

expansão do jogo. Nela se encenam golpes e 

movimentos acrobáticos, cânticos antigos são 
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reatualizados e outros são inventados, 

acompanhados por uma orquestra de instrumentos 

que produz uma sonoridade múltipla e, ao mesmo 

tempo, característica da arte. A roda é um 

momento determinante da prática da capoeira que 

não pode ser ignorado. Seja na capoeira angola, 

regional ou a que funde as duas vertentes, a roda 

é um espaço de criação artística e performance 

cultural em que se realiza plenamente a 

multidimensionalidade da capoeira (IPHAN, 2014, 

p. 116). 

A constituição da capoeira, surgindo essencialmente 

como um contrapoder, com seu caráter inicialmente escravo e 

popular, traz aspectos históricos importantes da presença 

negra no país, refletindo nos processos de resistência e 

assimilação desta população e de sua cultura na sociedade 

brasileira (PORTO et al., 2010). Criminalizada durante bom 

tempo, a prática da capoeira sofreu diversas mudanças até 

expandir-se e consolidar-se em várias regiões do Brasil, 

adquirindo cada vez mais um espaço de reconhecimento no 

cenário nacional, como: 

no aumento das ações afirmativas destinadas a 

este grupo, na organização e visibilidade da luta 

das comunidades quilombolas por seus direitos 

culturais e territoriais, na promulgação da Lei 

10.639/03 (que institui a obrigatoriedade da 

temática cultura e história africanas e afro-

brasileiras no ensino fundamental e médio) 

(PORTO et al., 2010, p. 14). 

3. Metodologia 

 A capoeira, na sua pluralidade, se realiza de diferentes 

formas e expressões de movimentos que geram perguntas e 

respostas. Essa dinâmica também ocorre nos jogos e diálogos 

dos tocadores e cantadores. Nesse sentido, essa interatividade 

que permite aos participantes um diálogo a partir de diferentes 
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linguagens, também promove uma extraordinária alternância 

de papéis e desafia cada participante a lidar com diferentes 

estímulos sonoros, visuais, físicos, musicais. Essa interação de 

estímulos variados é, sem dúvida, a maior riqueza pedagógica 

da capoeira (FALCÃO et al., 2007).  

Em meio a um processo coletivo de ensino-

aprendizagem, o tempo individual do aprendizado é respeitado, 

auxiliando o aluno a vencer suas dificuldades, transpor seus 

limites provisórios e acreditar em si mesmo. As aulas semanais 

do projeto promovem a reflexão e a participação ativa, 

individual e coletiva. As estratégias utilizadas são: exposições 

orais, em roda, dialogadas, que visam ao embasamento de 

caráter teórico buscando compreensão do conteúdo prático; 

apresentação de projetos/estudos acadêmicos em diversas 

áreas do conhecimento que possibilitam uma visualização da 

capoeira como prática instituída em diferentes contextos; aulas 

práticas, com participação ativa dos estudantes, visando ao 

aprendizado de movimentos básicos que identificam a capoeira, 

como arte e luta; aulas de musicalização abordando os 

instrumentos da capoeira (berimbau, atabaque, pandeiro), seus 

toques e músicas. Os movimentos de capoeira são ensinados e 

experimentados individualmente, em dupla e coletivamente, 

com respeito ao tempo e habilidades individuais e coletivas, 

preferencialmente no espaço da roda de capoeira ou em círculo. 

Os instrumentos e as músicas são introduzidos aos poucos, até 

ser prática comum a todas as aulas. Assim, a roda de capoeira 

é possível de ser estruturada e vivenciada pelos estudantes. 
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 As oficinas práticas sobre danças e outras manifestações 

populares que se colocam no contexto da capoeira (como: 

maculelê, frevo, coco) são ministradas por profissionais e/ou 

mestres convidados e ocorrem, pelo menos, uma vez por 

semestre. Para que todos os objetivos possam ser alcançados 

de forma plena, a fundamentação teórica, o planejamento, a 

vivência e o conhecimento da realidade dos alunos são 

fundamentais e imprescindíveis para uma produção de 

conhecimento comprometida, engajada e responsável. Aqueles 

que se sentem motivados e interessados, podem seguir a 

graduação da capoeira (alcançando diferentes níveis da 

prática), através da sequência de cordas institucionalizadas 

pelo grupo de capoeira parceiro (Grupo Força da Capoeira) e 

seus rituais de iniciação na arte, troca de cordas e formatura. 

A parceria que se estabelece com o Grupo Força da Capoeira, 

dirigido pelo Mestre Kinkas e Mestra Áurea, é de extrema 

importância, pois o grupo é referência no Brasil sobre a prática 

da capoeira e suas manifestações culturais associadas (como o 

maculelê, frevo, samba de roda, coco, entre outras), bem 

como, estudos acadêmicos relacionados. Nesse sentido, a 

filosofia do grupo, sua graduação e fundamentos servem como 

base para o ensino da capoeira no IFPR, proporcionando 

estruturação, solidez e respaldo da prática dentro da 

Instituição. 

 O evento anual organizado (Interações Culturais: 

Saberes em Movimento) é baseado na troca de saberes, na 

ecologia de saberes (de Boaventura Sousa Santos, 2000) ou na 
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dialogicidade, que também é o princípio e o método base e 

imprescindível de ações de extensão (FREIRE, 1979; 1987). A 

dialogicidade, o diálogo entre diferentes saberes, a ecologia de 

saberes visa substituir a monocultura do saber científico pela 

identificação e articulação de outros saberes e práticas sociais 

também legítimos, pelo respeito, valorização e visibilidade da 

diversidade cultural, afirmando e reconhecendo identidades e 

suas formas organizativas (SANTOS, 2000). Nessa lógica, as 

formas de dialogicidade propiciadas no evento são: roda de 

conversa a partir do protagonismo e saberes compartilhados 

pelos próprios detentores destes (os mestres, mestras, 

lideranças comunitárias); apresentações e vivências culturais 

com o propósito de dar visibilidade à cultura e sensibilizar o 

público; oficinas de interação ministradas pelos mestres; roda 

de capoeira, de coco e de samba ao final das oficinas para 

celebração da cultura e confraternização final. O evento tem 

carga horária de 8 horas, ocorrendo em um único dia. Como 

público participante são convidados estudantes e servidores do 

IFPR e comunidade externa ligada a grupos e coletivos culturais 

diversos. 

 

4. Resultados 

 O projeto ocorre desde 2015, realizando aulas, oficinas 

e eventos relacionados à capoeira e à cultura popular do 

Paraná e do Brasil. As aulas ocorrem semanalmente em dois 

horários diferentes com participação de estudantes do IFPR, 

servidores e comunidade externa. Semestralmente há a 
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organização e execução de oficinas com convidados parceiros 

como professores e Mestres do Grupo Força da Capoeira. 

Como exemplo, em 2018, ocorreu uma oficina sobre a 

diversidade de movimentos de capoeira com o Mestre Kinkas 

e outra de samba de roda com a Mestra Áurea e a Professora 

Baiana. Nessa última oficina não somente estiveram presentes 

os alunos que costumam participar das aulas, mas também 

alguns professores, servidores e estudantes da Especialização 

em Educação Musical do IFPR. Foi apresentado o samba de 

roda, sua origem e conceito. Com muita paciência e dedicação, 

a Professora Baiana se ateve a cada integrante ensinando os 

passos do samba e oportunizando a participar da roda. Até 

mesmo os participantes que, inicialmente, se mantiveram 

retraídos e envergonhados, se animaram a tentar praticar os 

passos e treinar um pouco da manifestação artística e cultural. 

 Foram organizadas e realizadas duas edições do evento 

“Interações culturais – saberes em movimento”, com média de 

40 participantes em cada edição. A primeira edição do evento 

ocorreu em 26 de maio de 2018, com uma roda de conversa 

pela manhã no auditório do IFPR e oficinas no período da tarde 

na Casa Hoffmann, espaço da Fundação Cultural de Curitiba. 

A roda de conversa contou com uma liderança da Comunidade 

Quilombola Paiol da Telha (primeira comunidade quilombola 

certificada no Paraná), um mestre de capoeira e uma liderança 

guarani que falou como vivem hoje os indígenas e sobre a 
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prática do xondaro49. As oficinas foram duas: uma com o 

Mestre Aorélio, sobre o fandango caiçara50; a outra com Mestra 

Áurea, sobre capoeira, frevo e coco.  

Na segunda edição do evento, em 01 de junho de 2019, 

as oficinas de interação foram duas. Foram abordadas as 

danças negras com a participação de Leonardo da Cruz, 

quilombola e graduado em Artes. Também foi realizada neste 

evento uma vivência sobre os métodos ativos de 

musicalização aplicados à capoeira, apresentados por um 

professor do próprio IFPR, interagindo com os conhecimentos 

dos capoeiristas que estavam presentes. Pelos comentários, 

retornos e testemunhos dos participantes, o público em geral 

foi sensibilizado com a temática proposta alcançando os 

objetivos estabelecidos pela ação. Vários foram os relatos de 

professores, estudantes e público externo da importância do 

evento em suas vidas, no sentido de ampliar suas 

experiências, vivências, repertório cultural e práticas de 

ensino-aprendizagem. Dessa forma, foi possível perceber uma 

maior valorização pelo público interno e externo ao IFPR em 

relação ao diálogo de saberes entre o saber popular/tradicional 

e conhecimentos científicos. 

 Anualmente, o Projeto participa dos eventos 

institucionais do IFPR, como o Artif (Festival de Arte e Cultura 

 
49 O Xondaro é uma arte guarani, dançada em semicírculo e com um guerreiro no meio 
que comanda os movimentos dos outros, fazendo com que estes se defendam, se esquivem 

(SEARA; FERMINO, 2017). 
50 O Fandango Caiçara é uma expressão musical-coreográfica-poética e festiva, cuja área 

de ocorrência abrange o litoral sul do Estado de São Paulo e o litoral norte do Estado do 

Paraná. Essa forma de expressão possui uma estrutura bastante complexa e se define em 

um conjunto de práticas que perpassam o trabalho, o divertimento, a religiosidade, a 

música e a dança, prestígios e rivalidades, saberes e fazeres (IPHAN, 2011). 
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do IFPR) e o Mês da Consciência Negra, com uma roda de 

capoeira, oficina ou palestras. Já foram realizadas oficinas de 

capoeira, história, cultura e movimentos para os cursos de 

Jogos Digitais, Administração e Eletrônica a convite dos 

professores de Educação Física. O projeto foi contemplado 

pelos Editais da PROEPPI: PIAE - EDITAL 13/201751 e EDITAL 

Unificado 03/201852, com recurso para apoio às ações de 

extensão e bolsa de extensão para estudantes do ensino 

médio. 

 

Considerações Finais 

 Esse projeto de extensão valoriza e compartilha muitos 

saberes sobre a capoeira, a cultura afro-brasileira e as 

diversas manifestações da cultura popular, além de ser muito 

importante para uma boa formação integral, aliando os 

conhecimentos técnicos e profissionais para o mundo do 

trabalho com a formação humana e cidadã. As ações de 

extensão aqui apresentadas e seus desdobramentos vêm de 

encontro com as demandas institucionais e populares de dar 

visibilidade a processos socioculturais locais até então 

invisibilizados por processos hegemônicos, no sentido de 

fomentar a cultura, valorizando o saber tradicional por meio 

dos portadores destes saberes e práticas, trazendo-os para 

dentro da escola, numa perspectiva de uma Instituição que 

 
51 Disponível em: https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2011/11/Edital-PIAE-

2017-1.pdf. Acesso em 10 jan. 2021. 
52 Disponível em: https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2018/03/Minuta-Edital-

Universal-DIEXT-2018-para-publica%c3%a7%c3%a3o-no-site.pdf. Acesso em 10 jan. 

2021. 

https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2011/11/Edital-PIAE-2017-1.pdf
https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2011/11/Edital-PIAE-2017-1.pdf
https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2018/03/Minuta-Edital-Universal-DIEXT-2018-para-publica%c3%a7%c3%a3o-no-site.pdf
https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2018/03/Minuta-Edital-Universal-DIEXT-2018-para-publica%c3%a7%c3%a3o-no-site.pdf
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promove a extensão de forma realmente dialógica. Além disso, 

estas ações contribuem para o fortalecimento/visibilidade de 

grupos/coletivos sociais externos ao IFPR, como o Grupo Força 

da Capoeira e a aproximação da Instituição com a sociedade 

do seu entorno, otimizando a missão do IFPR de inclusão e de 

potencializar os arranjos produtivos sociais e culturais locais. 
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA 

MULHERES CAPOEIRISTAS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 

Maira Santos53 
 

Introdução 

 A capoeira é uma luta brasileira com características de 

agilidade, resistência e descontração. Entre treinamentos e 

competições, surgem demandas fisiológicas diferentes. No 

entanto, é necessária uma dieta equilibrada, balanceada e 

variada, com condições de ingestão de todos os alimentos 

necessários em quantidades e qualidade suficientes 

(BRAGGION, 2014). 

 Os recursos nutricionais contribuem diretamente para o 

melhor rendimento e desempenho de praticantes de exercício 

físico. Contudo, ainda é comum observar práticas alimentares 

inadequadas, muitas vezes para alcançar os objetivos 

rapidamente ou por escassa orientação. Muitos recorrem ao uso 

de suplementos nutricionais e dietas da moda, fatores que 

interferem nos resultados desejados e podem provocar 

prejuízos a longo prazo (ESCARSO; ABREU, 2012). 

 A Educação Alimentar e Nutricional (EAN), no contexto 

da alimentação saudável e da promoção da saúde, vem 

contribuindo para a produção de informações que auxiliam a 

tomada de escolhas e decisões dos indivíduos, empoderando, 

assim, a autonomia individual e coletiva (SANTOS, 2005).  

 
53 Aluna do Grupo Muzenza de Capoeira; Graduada em Nutrição pela Universidade Regional 

de Blumenau (FURB). E-mail: Nutri.mairasantos@gmail.com 

mailto:Nutri.mairasantos@gmail.com
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 A EAN requer uma abordagem integrada, que esteja 

alinhada com os princípios da alimentação adequada e 

saudável. No entanto, Prado e colaboradores (2016) 

reconhecem que, por mais que já exista uma diversidade de 

abordagens, há poucos relatos de experiências, tornando 

escassa a discussão sobre as possibilidades, limites e os 

métodos utilizados em sua realização.  

 Assim sendo, o presente relato teve por objetivo 

descrever uma experiência de EAN voltada à promoção da 

alimentação adequada e saudável com mulheres praticantes de 

capoeira.  

 

Metodologia 

 Trata-se de um relato de experiência elaborado a partir 

da realização de uma discussão sobre alimentação adequada e 

saudável, desenvolvida por uma nutricionista. A atividade de 

EAN foi realizada no grupo de WhatsApp do coletivo “A Voz da 

Mulher”, em junho de 2020, constituído por 193 integrantes. 

 A população participante da atividade foi composta por 

mulheres que treinam capoeira, integrantes do Grupo Muzenza 

de Capoeira, com idade maior ou igual a 18 anos, de diferentes 

países e regiões do Brasil. 

 Sob o princípio de que o diálogo é a forma de troca de 

saberes que permite construir dúvidas e respostas em conjunto, 

a atividade de EAN proposta priorizou as discussões em grupo, 

com mediação da nutricionista. A atividade teve como objetivo 

a discussão do tema alimentação adequada e saudável.  
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 No período da manhã, questionou-se o grupo quanto ao 

conceito de alimentação adequada e saudável e, em seguida, 

foi apresentado material educativo baseado nos dez passos 

para uma alimentação adequada e saudável do Guia Alimentar 

para a População Brasileira, de 2019. O material consistiu em 

imagens, informando de maneira individual cada passo. O dia 

ficou livre para discussão entre as capoeiristas, no grupo de 

WhatsApp, sobre o tema apresentado com mediação da 

nutricionista. No período da noite, realizou-se videochamada 

com as participantes, através do aplicativo Zoom, para 

contextualizar as discussões que foram apresentadas no 

decorrer do dia e para esclarecer dúvidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Sob o princípio de que o diálogo é a forma de troca de 

saberes que permite construir dúvidas e respostas em conjunto, 

a atividade de EAN proposta priorizou as discussões em grupo 

com mediação da nutricionista.  

 

Alimentação adequada e saudável na perspectiva de 

mulheres capoeiristas 

 Por muito tempo, o conceito de alimentação saudável 

esteve atrelado à dimensão biológica, exclusivamente referente 

à qualidade nutricional dos alimentos. No entanto, com o 

decorrer da ampliação dos espaços para discussões, entende-

se que o aspecto nutricional é apenas um dos elementos que 

integram o conceito. Outras dimensões que envolvem a 
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complexidade da definição são ambientais, antropológicas, 

comportamentais, sociais, econômicas e afetivas (PINHEIRO, 

2005). 

 O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 

2019) aborda o conceito de alimentação adequada e saudável 

considerando os próprios alimentos que contêm e fornecem 

esses nutrientes, suas combinações e preparações, aspectos 

culturais, sociais e ambientais. Assim sendo, conceitua-se 

alimentação adequada e saudável da seguinte maneira: 

A alimentação adequada e saudável é um direito 
humano básico que envolve a garantia ao acesso 
permanente e regular, de forma socialmente justa, 
a uma prática alimentar adequada aos aspectos 
biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar 
em acordo com as necessidades alimentares 
especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e 
pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível 
do ponto atendendo aos princípios da variedade, 
equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em 
práticas produtivas adequadas e sustentáveis 
(BRASIL, 2019, p. 8). 
 

 Como atividade introdutória para entendimento da EAN, 

questionou-se sobre o conceito de alimentação adequada e 

saudável. As participantes demonstraram conhecimento sobre 

o tema, apresentando relatos das experiências diárias e 

exemplos de práticas alimentares de indivíduos conhecidos, 

correlacionando com suas percepções. Associou-se o conceito 

ao equilíbrio nutricional das escolhas alimentares, baseados na 

autonomia e no controle, dando preferência para alimentos não 

processados e que supram as necessidades energéticas de cada 

indivíduo. Trouxeram para a discussão a importância da 
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“descomplicação”54 da alimentação e a reeducação alimentar e 

nutricional. No entanto, ainda se percebe a associação da 

alimentação adequada e saudável sobre a dimensão nutricional 

e função biológica, exclusivamente.  

 

A classificação dos alimentos com base no nível de 

processamento 

 Após a análise de estudos entre alimentos, nutrição, 

saúde e doença ao longo do tempo, percebeu-se que o 

processamento dos alimentos está diretamente associado com 

os altos índices de doenças crônicas. Assim, o Ministério da 

Saúde adotou a classificação dos alimentos com base no nível 

de processamento, sendo o Brasil um dos pioneiros a adotar, 

em suas diretrizes oficiais, o nível de processamento dos 

alimentos nas recomendações alimentares (BERTOLINI et al., 

2019). 

 Para um melhor entendimento das participantes sobre 

os dez passos para uma alimentação adequada e saudável, 

apresentou-se, com antecedência, os significados das quatro 

classificações dos alimentos55 baseados no nível de 

 
54 Atualmente existem inúmeros paradigmas errôneos e também complexos criados sobre 

o que é uma alimentação saudável. São exemplos os alimentos do “bem” e do “mau”, e as 

dietas restritivas e inacessíveis do ponto de vista cultural, social, ambiental e econômico. 

Assim sendo, o termo “descomplicar” se refere a desmistificação de traumas e dúvidas 

sobre alimentação saudável e o processo de reeducação alimentar. 
55 Classificação: in natura: alimentos obtidos diretamente de plantas ou animais, sem 
sofrer alteração após deixar a natureza; minimamente processado: alimentos in natura 

que foram submetidos a alterações mínimas e sem adição de qualquer substância; 

processados: alimentos fabricados com adição de sal, açúcar ou outra substância de uso 

culinário a um alimento in natura ou minimamente processado; ultraprocessados: 

produção de alimentos a partir das indústrias, com adição de sal, açúcar, óleos, gorduras 

e substâncias de uso industrial (corantes, aromatizantes, aditivos, entre outros) (BRASIL, 

2019). 
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processamento, que estão disponíveis no guia. São eles: in 

natura, minimamente processados, processados e 

ultraprocessados. Para melhor visualização, foram incluídas 

três imagens representativas de exemplos de alimentos em 

diferentes processamentos logo em seguida. 

Figura 1: Exemplo de processamento do abacaxi fresco 

Fonte: BRASIL (2019). 

 

Figura 2: Exemplo de processamento da espiga de milho 

Fonte: BRASIL (2019). 
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Figura 3: Exemplo de processamento do peixe fresco 

Fonte: BRASIL (2019). 

 Através de comentários das participantes, percebeu-se 

que são classificações desconhecidas, mas que serão utilizadas 

com maior frequência após a apresentação. Não houve dúvidas 

por parte das participantes quanto aos conceitos e 

exemplificações dos níveis de processamento. 

 

Os dez passos para uma alimentação adequada e 

saudável 

 Optou-se por trabalhar os dez passos para uma 

alimentação adequada e saudável, do Guia Alimentar para a 

População Brasileira (BRASIL, 2019), uma vez que os guias são 

instrumentos de referência para as estratégias de EAN. 

 

Tabela 1: Dez passos para uma alimentação adequada e 

saudável 

Passo 1 Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a 

base da alimentação  
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Passo 2 Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades 

ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias  

Passo 3 Limitar o consumo de alimentos processados  

Passo 4 Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados  

Passo 5 Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados 

e, sempre que possível, com companhia  

Passo 6 Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos 

in natura ou minimamente processados  

Passo 7 Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias  

Passo 8 Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que 

ela merece  

Passo 9 Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem 

refeições feitas na hora  

Passo 10 Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens 

sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais  

Fonte: elaborada pela autora com base em BRASIL (2019). 

 

 Ao apresentar os dez passos, muitas mulheres incluíram 

na discussão as expressões “cortar”, “excluir” alimentos 

ultraprocessados de sua rotina. Estas expressões estão 

fortemente ligadas à razão da composição nutricional desses 

produtos e das características que os ligam ao consumo 

excessivo de calorias. No entanto, o guia alimentar apresenta o 

termo “evitar”, não sendo restritivo e sim adaptável ao estilo 

de vida e ao incentivo da autonomia das escolhas alimentares. 

 Apresentaram-se também, por algumas participantes, 

opções de substituição de alimentos ultraprocessados por 

alimentos in natura e minimamente processados. Essa 

interação resultou na troca de receitas culinárias e saberes 
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populares, as quais promovem o pertencimento e a identidade 

social, a transmissão de afeto, incluindo receitas que sofreram 

modificações na forma de preparo ou nos ingredientes 

utilizados, como identificado nos relatos. A presente troca de 

informações reflete a importante função que a culinária 

desempenha: o compartilhamento de saberes e criação de laços 

sociais (GARCIA; CASTRO, 2011). 

 Em relação ao tempo fornecido para o ato da 

alimentação e os lugares em que as refeições são realizadas, as 

participantes manifestaram diferentes relatos. Destacou-se a 

importância e a efetividade das refeições em conjunto com a 

família e amigos, geralmente preparadas em casa. Em 

contrapartida, mencionou-se também a falta de tempo para a 

alimentação e suas preparações e, consequentemente, 

escolhas por refeições rápidas e preparadas por lanchonetes e 

redes de fast-food.  

 Entende-se que os alimentos vendidos em forma de 

lanches e pratos prontos, são projetados para serem 

consumidos em qualquer lugar e, com frequência, podendo 

facilmente serem substituídos por refeições que levem em sua 

base alimentos in natura e minimamente processados. O ritmo 

acelerado da vida, decorrente da urbanização e globalização, a 

inclusão das mulheres no mercado de trabalho e a 

acessibilidade econômica de alimentos processados, são fatores 

que contribuem para as mudanças no padrão alimentar 

(MACHADO; ADAMI, 2019; CLARO, et al., 2016). Tais 

alterações “têm sido acompanhadas de correspondentes e 
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intensos aumentos na prevalência de obesidade, de diabetes e 

de várias outras enfermidades crônicas relacionadas à 

alimentação” (MONTEIRO et al., 2016, p. 29). 

 Orientações a respeito da alimentação, veiculadas em 

diferentes canais de comunicação, muitas vezes não são fontes 

de informações confiáveis, pois a função da publicidade é 

aumentar a venda dos produtos, e não de educação. Por isso, 

o guia alimentar traz como décimo passo a importância de ser 

crítico quanto a essas informações propagadas em comerciais 

(BRASIL, 2019). As participantes demonstraram estar atentas 

quanto aos anúncios presentes no dia a dia. Além de 

propagandas televisivas, as participantes reforçaram também a 

percepção sobre o aumento da utilização das redes sociais, 

como Instagram e Facebook, por celebridades para produzir 

conteúdos sobre alimentação, e realçam suas respectivas 

responsabilidades sobre a influência das práticas alimentares 

no cotidiano das pessoas que acompanham esse tipo de 

informação. Muitas mulheres se pronunciaram como críticas 

quanto a esse novo modelo de propaganda e, sempre que 

possível, optam por buscar informações de profissionais 

habilitados e fontes confiáveis. 

  

Conclusão 

 Ao longo do desenvolvimento da intervenção, percebeu-

se que as participantes manifestaram interesse sobre assuntos 

relativos à nutrição e tendência de mudança do comportamento 

alimentar. Muitas demonstraram conhecimento sobre práticas 
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alimentares relacionadas aos dez passos. Foram feitas 

avaliações positivas da intervenção proposta ao fim da 

atividade por parte das integrantes do grupo. 

 O objetivo das atividades de EAN é difundir os 

conhecimentos da nutrição, assim, destaca-se a necessidade da 

continuidade e ampliação da intervenção proposta, a fim de 

alcançar mais mulheres praticantes de capoeira. Propõem-se 

para futuros trabalhos, intervenções nutricionais de forma 

contínua, presencial e prática para desenvolver diferentes 

métodos de ensino-aprendizagem, com o objetivo de ampliar 

as discussões e conhecimentos.  
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A CORPOREIDADE FEMININA NA CAPOEIRA 
 

Inain Barbara Assunção56 

Simone Ribeiro57 

 

Conhecer para entender e manter 

O presente artigo trata da mulher na capoeira e as 

mudanças corporais que transitam nas diferentes faixas etárias. 

Propomos um estudo a partir das características biofisiológicas 

de cada fase das mulheres praticantes de capoeira, haja vista 

que em tempos atuais a participação feminina nas rodas de 

capoeira tem tomado uma proporção gigantesca.  

Faz-se necessário mensurar os benefícios desta 

atividade ao iniciá-la de modo a dar continuidade sem 

desanimar, já que a mulher vivencia mudanças no corpo 

durante toda sua vida.  

Também podemos afirmar que o grande motivador 

deste trabalho se pauta nas experiências apresentadas neste 

artigo, as quais foram vivenciadas pelas autoras, trazendo uma 

percepção dos benefícios da capoeira (vida saudável, 

autoestima elevada etc.) em relação a sua própria 

corporeidade58 e gerando uma reflexão da extensão que estes 

alcançariam em outras mulheres.  

 
56 Professora Coelha (Corda marrom - Escola Abada Capoeira). Pedagoga/Diretora da Rede 

Pública de ensino no RS. E-mail: simonecoelha@hotmail.com 
57 Instrutora (Corda Roxa e Marrom - Escola Abada Capoeira). Pedagoga e Mestra em 

Educação/Professora da Rede Pública de ensino no PR. E-mail: 
barbaraaabada@yahoo.com.br 
58 “Corporeidade seria pensar este corpo no tempo, formado pelas inscrições históricas, 

culturais, pelas experiências vividas. O corpo não é um organismo, uma fisiologia, mas 

algo que nunca finda sua estruturação. Nele tudo se produz: subjetividade, cultura, 

sociedade, poderes, opressões e desejos etc. Cada estruturação do corpo resulta em uma 

realidade material, psicológica, social, complexa, interligada, indissociável” (ALMEIDA, 

2004, p. 10). 
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Houve dificuldade em encontrar referenciais teóricos 

sobre a abordagem aqui proposta, o que atribuímos ao fato de 

que os estudos sobre os benefícios da capoeira para as 

mulheres serem recentes, pois sempre houve muito 

preconceito em relação à participação feminina em atividades 

esportivas. Como exemplo, trazemos informações publicadas 

pelo Instituto Reação (ON-LINE) de que somente a partir de 

1972 as mulheres começaram a participar de competições 

olímpicas oficiais, como as maratonas e outros esportes de 

maior duração. Talvez porque já houve tempos em que se 

acreditava que o exercício poderia ser prejudicial à saúde da 

mulher por serem consideradas frágeis e sem capacidade de 

grandes esforços.  

Recorrendo ao que encontramos em referenciais 

teóricos, bem como nos exercícios de escuta com as colegas de 

treino de capoeira, encontramos relação entre a teoria e a 

prática, pois foi possível identificar que, dentro das fases 

biológicas e fisiológicas, as mulheres das diferentes faixas 

etárias na capoeira, de modo geral, procuram revigorar as 

energias, desopilar do estresse diário e elevar a autoestima 

com as melhorias físicas que os exercícios podem trazer. Como 

não se percebeu tanta incidência nos aspectos relevantes a 

esse trabalho para as crianças, portanto fizemos um recorte 

etário de maiores de 8 anos de idade.  

Um ponto relevante apurado com esse estudo, feito por 

meio da pesquisa quantitativa, revelou que a maior dificuldade 

das mulheres para a prática de exercícios físicos está no período 
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menstrual e o maior benefício é o controle da ansiedade e 

depressão, sendo necessário uma adequação às faixas etárias 

e períodos mensuráveis importantes à mulher. 

Na mulher esta abordagem adquire algumas 
características próprias que incluem desde as 
diferenças do perfil hormonal, passando pela 
incidência de determinadas patologias, até as 

respostas e adaptações ao exercício. Na redução 
da pressão arterial, por exemplo, encontram-se 
trabalhos que mostram que a mulher, através do 
exercício, apresenta uma resposta de redução dos 
níveis tensionais mais eficiente que o homem. 
(LEITÃO et al., 2000, p. 216). 
 

  Como mulheres, consideramos que é preciso um olhar 

mais cuidadoso e, por que não, mais generoso, mais empático 

com as praticantes de capoeira, por suas especificidades e 

necessidades individuais, a fim de mantê-las em atividade por 

mais tempo, para uma vida saudável, bem como para 

manutenção da parceria e das relações que elas constroem 

dentro da capoeira.  

A pesquisa qualiquantitativa foi feita com mulheres 

escolhidas de forma aleatória, por questionário preenchido 

voluntariamente pelas mulheres participantes, com o propósito 

de investigar o maior número possível de praticantes do gênero 

feminino na capoeira, aqui a quantidade de 100 mulheres 

praticantes de capoeira.  

A princípio, pesquisou-se as deficiências percebidas 

durante as aulas ministradas por meio da oralidade, como a 

falta de empatia, o despreparo com os cuidados em períodos 

menstruais, percebendo-se que, em raros os casos, o professor 

homem tem uma preocupação com a totalidade de seus alunos 

e, em específico, com as “mulheres”. 
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Capoeira e a saúde da mulher 

Partindo do princípio de que a saúde é nosso bem maior, 

entendemos a real necessidade de nos preocuparmos com sua 

manutenção.  

Nós, mulheres, passamos por diferentes especificidades 

ao longo de nossas vidas, que variam conforme as fases em 

que estamos. São características físicas e emocionais, 

conduzidas por transformações hormonais, que podem, e 

muitas vezes, influenciam nossas ações e reações, que podem 

refletir em nossa capacidade em relação a algumas tarefas.  

Através da prática da capoeira, podemos melhorar 

alguns sintomas de determinados períodos corporais, trazendo 

benefícios a nossa saúde e um grande aumento da sensação de 

bem-estar. A prática regular dos exercícios físicos, neste caso, 

a capoeira, nos beneficia, pois, além da modelagem do corpo, 

nos proporciona aquisição de força, flexibilidade, mobilidade, 

respiração, entre outras.  

A capoeira é uma prática que trabalha por completo o 

físico e o mental, o que levantou curiosidade acerca das 

mulheres nela envolvidas, a expressão corporal destas 

mulheres impressiona quem desta arte desconhece.  

A prática da capoeira pode contribuir para superar o 

sedentarismo, promovendo mais saúde física para a 

praticante, e proporcionar um aumento na produção de 

hormônios, que causam sensação de bem-estar e regulam o 

humor das pessoas (SAÚDE BRASIL, 2018). Por meio de uma 

atividade lúdica, que transpõe sua alegria, pode-se vislumbrar 
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a capoeira como um refúgio para as mulheres, como para 

todos os praticantes de capoeira. 

Por ser uma atividade em sua totalidade sócio 

construtiva, ou seja, a aprendizagem é um resultado das 

interações de natureza social, histórica e cultural, muitas vezes 

funciona como uma “válvula de escape”, agindo nesse sentido 

para a mulher que está vivenciando a fase do climatério59, e 

ainda, aliada às questões da socialização, musicalidade, 

ancestralidade que potencializam, sobretudo, fatores de 

ordem psicológica, comumente realçados nesse período.  

Conforme o site Saúde Brasil (2018), para as mulheres 

em torno dos 50 anos de idade, ou mais, é possível manter 

todos os níveis corporais biológicos e fisiológicos funcionando 

bem, desde que se mantenham os cuidados com a prática de 

alguma atividade física, com a alimentação balanceada e 

exames médicos preventivos. 

Nesta abordagem sobre a capoeira e a saúde da 

mulher, pesquisamos aquelas que a praticam por um período 

compreendido entre seis meses e trinta anos, e ficou evidente 

que, em qualquer faixa etária, é possível proporcionar o 

desenvolvimento de algumas habilidades específicas da 

capoeira, como o canto, a instrumentação e a capacidade de 

realizar alguns movimentos que, algumas vezes, 

consideramo-nos incapazes de executar em decorrência das 

mudanças corporais ocorridas ao longo da vida. 

 
59 O climatério é dividido em três fases: a pré-menopausa, a perimenopausa e a pós-

menopausa. Caso os sintomas surjam antes dos 40 anos, considera-se precoce. A entrada 

no climatério e posteriormente na menopausa pode trazer alguns desconfortos para as 

mulheres. 
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Pouco se fala sobre... mas é preciso! 

Um assunto pertinente, mas que ainda é tabu na 

capoeira, são os sintomas do período menstrual, como dores 

abdominais-cólicas intensas-ansiedade-depressão etc., 

trazendo a crença de que, por vezes, a mulher seja incapaz de 

qualquer atividade física nesse período. É importante para os 

profissionais que ministram aulas para mulheres perceberem 

que a prática da capoeira pode contribuir para o alívio das 

dores e desconfortos deste período, que conheçam e 

compreendam as restrições, caso a mulher apresente, pois é 

fato que este período varia entre as mulheres.  

Os incômodos, às vezes aparentes por causa do fluxo 

menstrual, fator variável entre uma mulher e outra, sendo 

muito leve para algumas e extremamente forte para outras, 

serve de argumento para a mulher, e pode se tornar um 

empecilho. Há ainda o desconforto da cólica, dos ovários 

inchados, as fraquezas deste período por hemorragias, as 

doenças sintomáticas ou assintomáticas como cistos e 

endometrioses. 

Interessante observar que, por meio desta pesquisa, 

percebemos que as mulheres, mesmo com todas essas 

dificuldades do período menstrual, encontram-se motivadas a 

continuar treinando capoeira. Das mulheres pesquisadas, 

62,3% afirmaram que os treinos aliviam as cólicas e 59,4% 

das mulheres disseram treinar mesmo quando há o 

desconforto com a aparência, como, por exemplo, o medo de 

ter as roupas manchadas. 
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Portanto, consideramos necessário sensibilizar os 

professores, que têm como alunas essas mulheres fortes, 

sobre suas peculiaridades. 

No período em que a aparência estética não é mais um 

desconforto, devido a ter passado o período menstrual, as 

dificuldades em treinar são outras, como: em dias mais 

quentes, ou mesmo quando está muito frio, muito 

agasalhadas ou pouco, descalças ou calçadas. Segundo a 

opinião das mulheres participantes desta pesquisa, a partir da 

prática da capoeira, é possível controlar os sintomas de 

calorões e irritabilidade.  

  Vale lembrar sobre a importância do 

acompanhamento de um profissional da saúde e o uso de 

suplementação alimentar por ele indicada, se assim for 

necessário.  

Outros fatores apontados pelas mulheres participantes 

desta pesquisa foi que, talvez pela prática da capoeira, não 

existiu a falta de libido e a autoestima continuou elevada, 

mesmo em períodos de descontrole emocional.  

Destacamos que, em cada fase pela qual a mulher 

passa, é um período de descobertas de si, sendo de suma 

importância atentar-se aos sintomas que o corpo apresenta, 

uma vez que, para a fisiologia humana não há uma receita ou 

bula. Ainda assim, 81,2% das mulheres pesquisadas 

acreditam que seja importante continuar treinando em 

qualquer período, reforçando os cuidados com a saúde física e 

mental. 
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A ciência explica 

Entre a mulher e o homem, existem diferenças 

fisiológicas comprovadas cientificamente. Por estudos 

anteriores, sabe-se que nos homens, a massa muscular é maior 

em relação ao peso corporal total; nas mulheres, o percentual 

maior é de gordura corporal e, mesmo que as fibras musculares 

de ambos sejam de composição semelhante, o volume das 

fibras musculares é maior nos homens, o que lhes proporciona 

mais potência (LEITÃO et al., 2000).   

Ainda segundo Leitão et al. (2000), por conta dos 

períodos menstruais, a mulher tem um nível médio de 

hemoglobina menor que o do homem, fazendo com que a nossa 

capacidade de transporte de oxigênio seja menor. Por esses 

fatores, mesmo tendo a mesma capacidade de treinamento, o 

desempenho desportivo das mulheres é menor em comparação 

ao dos homens. 

Além desses fatores diferenciais citados acima, existem 

os sintomas relacionados às fases da vida feminina, que estão 

ligados às modificações hormonais. A primeira grande 

mudança, também conforme a referência acima citada, 

acontece com a chegada da menarca, ou primeira menstruação, 

quando as mulheres podem apresentar fortes dores de cabeça, 

cólicas, constipação intestinal, câimbras, edemas, enjoos, 

compulsão alimentar e alterações de humor nos dias que 

antecedem sua chegada, conhecidos como TPM (Tensão Pré-

Menstrual) e esses sintomas podem variar de mulher para 

mulher. 
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Mesmo sabendo que as atividades com a capoeira não 

vão interferir nas questões hormonais de forma direta no ciclo 

menstrual, sua prática regular, como outros exercícios, pode 

amenizar os sintomas a partir da liberação de endorfina, 

lembrando que há uma variação de mulher para mulher. 

De Alencar Barreto et al. (2015) apontam que, devido 

ao aumento de testosterona na fase pós menstrual, há um leve 

aumento também da força, podendo ser utilizado para tonificar 

os músculos, principalmente, os da pélvis; e ajudar a diminuir 

a "cólica menstrual" e que se pode perfeitamente encontrar 

variáveis para atender a esse quesito na prática da capoeira. 

O exercício físico regular, realizado de maneira 
correta e associado à ingestão alimentar adequada, 
não interfere na função hormonal, se constituindo 
num importante instrumento para ganho de massa 
óssea, capaz de fazer, a partir da adolescência, a 
prevenção primária da osteoporose pós-
menopáusica (LEITÃO et al., 2000, p. 216). 
 

Na menopausa acontece uma diminuição na produção 

hormonal, porque os ovários vão perdendo sua função folicular 

e, com isso, as mulheres passam a ter sudorese, insônia e os 

famosos calorões, fatores que dificultam um boa noite de sono 

(DE ALENCAR BARRETO et al., 2015). Quanto a isso, muitas 

mulheres nessa fase relataram, nesta pesquisa, sentir melhoras 

desses sintomas com a prática regular da capoeira.  

Os sintomas da menopausa variam entre perda de 

massa óssea, aumento dos riscos de doenças cardiovasculares, 

tonturas, cansaço, cefaleia, memória fraca e depressão (DE 

ALENCAR BARRETO et al., 2015). A capoeira estimula tanto a 

parte física, quanto intelectual e emocional do ser humano e, 
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com a prática regular, através dos resultados que vão sendo 

alcançados, desenvolve-se a sensação de capacidade, de poder 

realizar algo, de ser responsável pela sua qualidade de vida, 

sensações que trazem melhoras às questões da menopausa 

ligadas ao psicológico e ao emocional.                                  

A prática de atividade física regular, ainda que de 
pouca intensidade, contribuiu globalmente para 
uma melhoria das condições de saúde, tendo um 
impacto positivo também na sua esfera psíquica 
e em muitos dos sintomas característicos do 
climatério, melhorando, inclusive, os 
sentimentos e as atitudes das mulheres nessa 
fase. (KAKKAR et al., 2007, p. 26). 
 

Apresentação e discussão dos resultados 

A partir do estudo realizado, o qual avaliou 68 mulheres, 

constatou-se que 98,5% delas acreditam na capoeira como 

meio revigorante e que 86,8% acreditam na capoeira como um 

controle da ansiedade e depressão.  

As participantes da pesquisa na fase da puberdade 

indicaram que os maiores desconfortos percebidos foram o 

desequilíbrio emocional e a TPM – 36,4%, fatores emocionais – 

58,8% e o período menstrual – 52,9%, este último se perpetua 

em todas as faixas etárias, embora 61,8% das mulheres 

acreditem que com os treinos de capoeira há um alívio das 

dores e desconfortos.  

Para o período do climatério, 66,2% das entrevistadas 

perceberam que a capoeira pode ser uma grande auxiliadora 

durante este processo e, 80,9% acreditam na importância de 

manter os treinos nesse período. 

Os dados apresentados confirmam a hipótese que nos 

motivou a realizar esse trabalho, constatando que a capoeira 
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traz inúmeros benefícios às mulheres que a praticam, variando 

de acordo com as fases de suas vidas, tais como melhoria na 

capacidade respiratória e cardiovascular, no equilíbrio, 

desenvolvimento da força muscular, aumento do 

condicionamento físico e mental.  

Ao exercer o diálogo corporal no jogo de capoeira, 

melhora-se a habilidade de improvisar, a criatividade, a 

percepção espaço temporal, entre outros fatores. Todos esses 

fatores, proporcionados pela atividade física, neste caso a 

capoeira, elevam a autoestima, trabalham com o 

autoconhecimento, com a sensação de desenvolvermos várias 

opções para o mesmo problema, nos fortalecendo psicológica e 

emocionalmente, contribuindo para o controle da ansiedade e 

depressão, já citadas como características das variações 

hormonais das mulheres. 

 

Nossas considerações 

Entendemos que, para as mulheres praticantes de 

capoeira, há uma necessidade de adaptação em alguns 

momentos da atividade para que ela se motive, supere suas 

limitações sem perda de saúde e eleve sua autoestima, dando 

continuidade aos treinos.  

Não se deseja que, a partir desse estudo, haja 

diferenciações nos treinos no sentido de planejar duas ou mais 

aulas para uma mesma turma, somente que se observe a 

necessidade de adaptação em dados momentos. Sugerimos, no 

entanto, que o profissional da capoeira busque conhecimentos 

sobre as questões femininas, no que diz respeito às 



 

 
166 

 

especificidades em cada faixa etária, possibilitando que as 

mulheres façam variações de treinos nos momentos em que 

forem pertinentes, cuidando para que não sejam expostas 

perante os demais.  

Concluímos que, com a atividade da capoeira, uma 

prática física prioritariamente anaeróbica e funcional, as 

mulheres consigam manter o equilíbrio bio-psico-emocional, 

pois, a prática de capoeira libera o hormônio da endorfina, o 

qual contribui para uma vida saudável.  

Evidentemente, esta pesquisa pode ser aprofundada 

futuramente, visto que a temática abordada traz uma 

complexidade e especificidade de estudos, os quais o presente 

artigo apenas apontou como questões relevantes, 

sobremaneira no campo dos benefícios da prática da capoeira 

em relação às características específicas do corpo feminino.  
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DESDE EL VIENTRE TE ESCUCHÉ Y ASI TE 

DESCUBRI 
“Capoeira es nuestra vida y mi papá nos la 

enseñó” 
 

Diana Marcela Barrantes Torres60 
 

Ella es mi inspiración… 

En algún momento de nuestras vidas vamos 

encontrando y reconociendo aquello que realmente nos hace 

feliz, una pasión que va surgiendo y que va alimentando 

nuestra inspiración, infundiendo un renovado entusiasmo por la 

vida. Nos impulsa, mueve o guía hacia una acción; que a lo 

largo del camino vamos descubriendo, en mi caso, conocí la 

capoeira y sin duda descubrí en ella una herramienta de 

trasformación que de diferentes maneras ha cambiado la vida 

de muchos practicantes, como también lo hizo con la mía, 

llenándome de experiencias que hoy agradezco, pues en este 

camino se fue conformando mi nueva familia. Dedicado a esta 

bella arte, mi esposo compartió esta pasión que con el pasar de 

los años a nuestra hija contagió, pues desde el vientre vivió y 

con seguridad puedo decir que también sintió esa pasión que 

como familia compartimos. 

Ella, mi hija Isabella (Iuna), quien en los días más 

difíciles está con sus ocurrencias, palabras y caricias, me 

levanta el ánimo, calma mis preocupaciones y, cómo una 
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medicina, me alivia en los días pesados, me inyecta de su más 

sincero amor y me impulsa a continuar, recobrando mi fuerza y 

mi energía me llena de felicidad y tranquilidad.  

Finalmente ella es mi inspiración, quien sin duda alguna 

también es la protagonista de esta linda historia. 

 

En la oscuridad… 

El ciclo de la vida inicia una vez hemos sido 

engendrados. Como semillas depositadas en un vientre, 

empezamos a descubrir un mundo que no tiene color, pero que 

con el pasar de los días no importa que tan oscuro esté, pues 

siempre cuentas con alguien y ese alguien es quien te 

acompaña y desde afuera con sus palabras, sentimientos y 

emociones, recrea en ti ese mundo exterior que aún no 

conoces. Pues así empieza esta historia, desde el vientre, desde 

esa oscuridad absoluta que permite ir explorando los sentidos 

y que a su vez todas esas sensaciones se conectan 

simultáneamente, pues finalmente estamos compartiendo el 

mismo cuerpo. Como mamá, puedo describir las sensaciones 

que me producía tener a mi pequeña en mi vientre y desde esta 

experiencia, decidí recrear estos sentimientos y sensaciones en 

un video alusivo a la vida y a la capoeira y participar con esta 

idea en un concurso interno que se realizó en mi grupo, en la 

ciudad de Bogotá - Colombia.  

La oscuridad puede asemejarse al temor, al miedo o a 

la incertidumbre de no poder ver, pero es allí donde te 

descubres a ti mismo, te impacientan las preocupaciones, 

construyes tus ideas, anhelos y deseos, permites escuchar lo 
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que a tu alrededor esté ocurriendo e imaginas lo que puede 

estar pasando.  

Mi bebé habitaba dentro de mí, en esa oscuridad que 

apenas solo le permitía sentir lo que talvez a mí me estaba 

pasando y descubrir los sonidos exteriores que, poco a poco, 

empezaba a reconocer; cuales eran los más habituales, que 

sonidos la ponían feliz, que sonidos la atemorizaban o que 

sonidos la tranquilizaban. Así descubrí que cada vez que 

escuchaba mi voz o la de su papá, con pequeños movimientos 

que apenas podíamos visualizar, me daba la sensación de que 

ella feliz estaba y así mismo ocurría cada vez que los 

instrumentos de capoeira sonaban. Era como nuestro lenguaje 

para saber que ella se encontraba bien, que estaba creciendo y 

que pronto llegaría el día de ver su pequeño rostro, de poderla 

alzar, besar y abrazar para siempre.  

 

Capoeira, nuestra luz… 

Una energía invade nuestro cuerpo cada vez que 

sentimos el son del berimbau, atabaque y pandeiro. Como 

muchas canciones lo expresa, nuestro cuerpo se eriza, el 

corazón se acelera y la euforia y alegría están en el punto más 

alto, es como una descarga de emociones que finalmente nos 

libera el alma. No importa si estamos tristes, aburridos, 

cansados, deprimidos o enojados; entramos en contacto con la 

capoeira y todo esto se nos pasa, aliviando nuestras cargas 

emocionales nos sentimos plenamente tranquilos y felices.  

Durante esta etapa de embarazo muchos sentimientos 

se cruzaban pasando de la alegría a la tristeza, del enojo a la 
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calma y así de un extremo al otro, había días buenos y días 

malos en los que la depresión me consumía, pues inicialmente 

me encontraba en una pelea interna de roles. Era una mujer 

embarazada y a la vez capoeirista, que ya no podía entrenar, 

participar de rodas y eventos de la misma manera a la cual 

estaba acostumbrada a hacerlo antes de ser mamá. Me costó 

entender que mi vida había dado un giro y que ahora no solo 

estaba yo, sino que también alguien me acompañaba y que esa 

compañía para siempre sería mi prioridad. 

Descubriendo de qué forma podía desenvolverme en 

este nuevo rol y seguir con mi pasión a la cual le había dedicado 

bastante tiempo, estuvo mi esposo (Profesor Aguia), mi apoyo 

incondicional para continuar en este camino de la capoeira y 

seguir con esa pasión que un día nos unió, pues llegó el 

momento en que debía dividir el tiempo y dedicar mayor parte 

de el a mi nuevo rol como mamá. Aceptando con amor ese 

nuevo cambio, mi hija se fue contagiando de esa pasión que 

hoy en día nos mantiene unidos como familia y como 

capoeiristas y que, gracias a esa constancia, ella es partícipe y 

lleva en su corazón el amor por la capoeira también. 

Después de esta difícil, pero linda experiencia, basé mi 

idea en el video “Capoeira – vida”61 y ya con mi hija Iuna 

presente, redacté un guion para contar una pequeña historia 

 
61 Links para ver el video: 

ISA T. PRESENTA. Capoeira es vida. 06 jul. 2020 - 00:01:34. Disponible en: 

https://youtu.be/qMEh7OMfsTs. Aceso en 20 ene. 2021.  

GRUPO MUZENZA CAPOEIRA OFICIAL. Capoeira Muzenza infantil. 10 jul. 2020 - 

00:01:34. Disponible en: https://youtu.be/I6TVZHtlnnw. Aceso en 20 ene. 2021. 

https://youtu.be/qMEh7OMfsTs
https://youtu.be/I6TVZHtlnnw
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que involucrara estos dos conceptos, vida y capoeira. Historia 

que, a sus 4 años de edad, le propuse contar y que con 

entusiasmo aceptó, muy dedicada a aprenderse el texto y con 

su particular y lindo tono de voz, personificó esa semillita que 

poco a poco fue creciendo en mi vientre; viviendo, sintiendo y 

compartiendo esta pasión, ella también se une y nos acompaña 

en cada roda, evento, actividad y todo lo que tenga que ver con 

este emocionante mundo en donde la capoeira es nuestra luz, 

nuestra forma de vida, que con amor compartimos y que unidos 

como familia vamos construyendo historia. 

 

Capoeira es vida… 

Un concepto que se puede mirar desde diferentes puntos 

de vista, el mío sencillamente fue el medio que trasformó mi 

vida y consigo me abrió las puertas, me dio una familia y día a 

día me sigue retando a continuar, a pesar de las dificultades, a 

pesar de los tropiezos, a pesar de las caídas, me enseña 

constantemente, me ha dado la oportunidad de conocer 

personas increíbles y lo mejor de todo, es una pasión que como 

familia vivimos y compartimos día a día. 

Para finalizar, comparto el guion que con mucho cariño 

y amor escribí, teniendo como inspiración mi hija hermosa, mi 

familia y la oportunidad de sentir, vivir y ser capoeirista. 

 

“Estaba muy oscuro, todo en silencio. 

Apenas un pequeño ruido me acompañaba. 

Pero ¿que será ese extraño ruido? 

A veces, suena TUN, TUN, TUN 
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Y otras veces, TUN TUN TUN, TUN TUN TUN. 

 

Quisiera poder ver más allá y saber qué pasa; 

Mientras tanto, me conformaré con este especial ruido que me 

acompaña. 

 

Ya logro entender todo; Ahora sí puedo ver que es lo que pasa. 

¡Es mi mamá! Y ese ruido, ¡es su corazón! 

Si está feliz o está muy triste, su corazón me lo dice; 

También descubrí qué la pone feliz y es ese ruidito que les 

conté. 

Ese ruidito que suena TUN TUN TUN, TUN TUN TUN 

Y que a mí también me pone feliz. 

 

Entonces, si estoy triste, aburrida, enojada, ansiosa o cansada, 

Ya tengo la solución: me dejo llevar por ese ruidito. 

¡Y oh sorpresa!, eso es Capoeira y así se nos va la tristeza. 

Capoeira es nuestra vida y mi papito nos la enseñó”. 
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DA BARRIGA EU TE OUVI E ASSIM EU 

DESCOBRI 
“Capoeira é a nossa vida e meu papai nos 

ensinou”62 
 

Diana Marcela Barrantes Torres63 
 

Ela é minha inspiração... 

Em algum momento de nossas vidas encontramos e 

reconhecemos o que realmente nos faz felizes, uma paixão que 

está surgindo e que está alimentando nossa inspiração, 

proporcionando um entusiasmo renovado pela vida. Ele nos 

estimula, move ou nos guia para uma ação, que ao longo do 

caminho vamos descobrindo. No meu caso, conheci a capoeira 

e, sem dúvida, descobri nela uma ferramenta de transformação 

que de diversas formas mudou a vida de muitos praticantes 

como também mudou a minha, enchendo-me de experiências 

que hoje agradeço, pois, neste caminho, minha nova família foi 

formada. Dedicado a essa bela arte, o meu marido dividiu esta 

paixão que, ao longo dos anos, passamos para a nossa filha, 

pois desde a barriga ela a vivenciou e posso dizer com 

segurança que também sentiu aquela paixão que nós, como 

família, partilhamos. 

Ela, minha filha Isabella (Iuna), que nos dias mais 

difíceis está com seus gracejos, palavras e carícias, levanta meu 

 
62 Tradução livre: Katiuscia Mello Figuerôa – profa. Katy (Grupo Muzenza – Curitiba/Mestre 

Feijão). 
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ânimo, acalma minhas preocupações e, como um remédio, me 

alivia nos dias pesados, me injeta com seu mais sincero amor 

e me incita a continuar fazendo, com que eu recupere minhas 

forças e minha energia, me enche de felicidade e tranquilidade. 

Enfim, ela é minha inspiração e, sem dúvida, é também 

a protagonista dessa linda história que contarei. 

 

Na escuridão… 

O ciclo da vida começa assim que somos gerados. Como 

sementes depositadas no ventre, começamos a descobrir um 

mundo que não tem cor, mas com o passar dos dias, não 

importa quão escuro seja, você sempre tem alguém e esse 

alguém é aquele que te acompanha e, de fora com suas 

palavras, sentimentos e emoções, recria em você aquele 

mundo exterior que você ainda não conhece. 

Pois bem, é assim que começa esta história, desde a 

barriga, desde aquela escuridão absoluta que nos permite 

explorar os sentidos e que, por sua vez, todas essas sensações 

se ligam simultaneamente, porque, enfim, estamos 

compartilhando o mesmo corpo. Como mãe, posso descrever 

as sensações que ter a minha filha no ventre produziu em mim 

e, a partir desta vivência, resolvi recriar esses sentimentos e 

sensações num vídeo alusivo à vida e à capoeira e participar 

com esta ideia num concurso interno que se realizou no meu 

grupo de capoeira, na cidade de Bogotá - Colômbia. 

O escuro pode ser comparado ao receio, ao medo ou à 

incerteza de não ser capaz de ver. Mas é aí que você se 

descobre, fica impaciente com as preocupações, constrói suas 
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ideias, desejos e vontades, se permite ouvir o que está 

acontecendo ao seu redor e imaginar o que pode estar 

acontecendo. 

Meu bebê vivia dentro de mim, naquela escuridão que 

só lhe permitia sentir o que talvez me acontecesse e descobrir 

os sons externos que, aos poucos, começava a reconhecer; 

quais eram os mais comuns, quais sons a faziam feliz, quais 

sons a assustavam ou quais sons a tranquilizavam. Então, 

descobri que toda vez que ela ouvia minha voz ou a de seu pai, 

com pequenos movimentos que mal conseguíamos visualizar, 

ela me dava a sensação de estar feliz e o mesmo acontecia toda 

vez que os instrumentos da capoeira tocavam. Era como a 

nossa linguagem para saber que ela estava bem, que estava 

crescendo e que logo chegaria o dia de ver seu rostinho, de 

poder levantá-la, beijá-la e abraçá-la para sempre. 

 

Capoeira, nossa luz... 

Uma energia invade nosso corpo cada vez que sentimos 

o som do berimbau, do atabaque e do pandeiro. Como muitas 

canções expressam, nosso corpo se arrepia, o coração dispara 

e a euforia e a alegria vão ao auge; é como uma descarga de 

emoções que finalmente liberta nossa alma. Não importa se 

estamos tristes, entediados, cansados, deprimidos ou com 

raiva; entramos em contato com a capoeira e tudo isso passa, 

aliviando nossas cargas emocionais – nos sentimos 

completamente calmos e felizes. 

Durante essa fase da gravidez, muitos sentimentos se 

misturaram, indo da alegria à tristeza, da raiva à calma, e 
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assim, de um extremo ao outro, havia dias bons e dias ruins 

em que a depressão me consumia, porque, inicialmente, eu 

estava em uma luta interna de papéis. Era uma grávida e, ao 

mesmo tempo, uma capoeirista que já não podia treinar, 

participar em rodas e eventos da mesma forma que fazia antes 

da gravidez. Era difícil para mim compreender que a minha vida 

tinha dado uma guinada e que agora não era só eu, que havia 

alguém me acompanhava e que esta companhia seria para 

sempre a minha prioridade. 

Descobrindo como poderia me ajudar a me desenvolver 

nessa nova função e continuar com a minha paixão à qual me 

dediquei durante muito tempo, esteve o meu marido (Professor 

Águia), meu apoio incondicional para seguir nesse caminho da 

capoeira e continuar com aquela paixão que a um dia nos uniu, 

pois chegou o momento em que tive que dividir meu tempo e 

dedicar a maior parte dele ao meu novo papel de mãe. 

Aceitando com amor essa nova mudança, minha filha se 

contagiou com aquela paixão que hoje nos mantêm unidos 

como família e como capoeiristas e que, graças a essa 

consistência, ela é participante e também carrega no coração o 

amor pela capoeira. 

Nessa difícil, mas linda experiência, baseei minha ideia 

para o vídeo "Capoeira - vida"64 e, com minha filha Iuna 

presente, elaborei um roteiro para contar uma pequena história 

 
64 Links para assistir ao vídeo: 

ISA T. PRESENTA. Capoeira es vida. 06 jul. 2020 – 00:01:34. Disponível em: 

https://youtu.be/qMEh7OMfsTs. Acesso em 20 jan. 2021.  

GRUPO MUZENZA CAPOEIRA OFICIAL. Capoeira Muzenza infantil. 10 jul. 2020 – 

00:01:34. Disponível em: https://youtu.be/I6TVZHtlnnw. Acesso em 20 jan. 2021. 

https://youtu.be/qMEh7OMfsTs
https://youtu.be/I6TVZHtlnnw
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que envolveria esses dois conceitos: vida e capoeira – que, aos 

seus 4 anos, propus-lhe que contasse. Ela aceitou com 

entusiasmo, dedicou-se muito a aprender o texto e com seu 

tom de voz particular e bonito, personificou aquela sementinha 

que aos poucos foi crescendo no meu ventre: vivendo, sentindo 

e compartilhando esta paixão, ela também se junta a nós e nos 

acompanha a cada roda, evento, atividade e tudo que tem a 

ver com este mundo emocionante em que a capoeira é a nossa 

luz, o nosso modo de vida, que compartilhamos com amor e 

que, unidos como família, vamos construindo história. 

 

Capoeira é vida... 

Um conceito que pode ser visto de diferentes pontos de 

vista, o meu foi simplesmente o que transformou a minha vida 

e me abriu as portas, deu-me uma família e dia a dia continua 

me desafiando a continuar, apesar das dificuldades, apesar dos 

tropeços, apesar das quedas, sempre me ensina, tem me dado 

a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e, o melhor de 

tudo – é uma paixão que vivemos e compartilhamos como 

família todos os dias. 

Por fim, compartilho o roteiro que escrevi com muito 

carinho e amor, tendo como inspiração minha linda filha, minha 

família e a oportunidade de sentir, viver e ser capoeirista. 

 

“Estava muito escuro, tudo em silêncio. 

Apenas um pequeno barulho me acompanhava. 

Mas... O que será esse barulho estranho? 

Às vezes, soa TUN, TUN, TUN 
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E outras vezes, TUN TUN TUN, TUN TUN TUN. 

 

Eu gostaria de poder ver mais além e saber o que acontece; 

Enquanto isso, vou me contentar com esse barulho especial 

que me acompanha. 

 

Já consigo entender tudo; agora sim posso ver o que está 

acontecendo. 

É minha mãe! E esse barulho, é o seu coração! 

Se está feliz ou muito triste, seu coração me diz; 

Também descobri que o que a deixa feliz é aquele barulhinho 

de que falei. 

Aquele barulhinho que soa TUN TUN TUN, TUN TUN TUN 

E que também me deixa feliz. 

 

Então, se estou triste, entediada, com raiva, ansiosa ou 

cansada, 

Já tenho a solução: deixo-me levar por aquele barulhinho. 

E que surpresa! Isso é Capoeira e assim nossa tristeza vai 

embora. 

A Capoeira é a nossa vida e meu papai nos ensinou”.
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