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“CAPOEIRA É PARA HOME, MININO E MULÉ”: A LUTA DA MULHER QUE 

LUTA! 

 

“CAPOEIRA IS FOR HOME, MININO AND MULÉ”: THE FIGHT OF THE 

WOMAN WHO FIGHTS! 

 

"CAPOEIRA ES PARA HOME, MININO Y MULÉ: LA LUCHA DE LA MUJER 

QUE LUCHA" 

 

Mariana Vieira Ferreira1 

 

 

RESUMO 

 

A presença feminina na sociedade é atravessada por diversos aspectos que resultaram 

essencialmente em subordinação e segregação. Essa estruturação sexista condiciona a 

mulher às funções construídas de mãe, esposa e dona de casa. Para modificar as relações 

de poder de gênero vigentes na sociedade, é importante analisar como os sujeitos se 

constituem nas práticas sociais e culturais, para tanto, elege-se como metodologia a 

pesquisa participante, privilegiando a pesquisa-ação e a alteridade. Este estudo busca 

demonstrar que estes processos reverberam também na capoeira, e nesse sentido, a luta 

da mulher que luta é apurar sua percepção enquanto protagonista desta manifestação 

cultural. E a partir dessas ações, coexistirem em igualdade de gênero, mulheres e 

homens. 

 

Palavras-chave: mulher, capoeira, gênero  

 

ABSTRACT

                                                 
1 Graduanda do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo    
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The female presence in the society is crossed by several aspects that, essentially, 

resulted in segregation and subordination. This sexist structure establishes the role of 

women as mother, wife or housewife. To modify the power relations defined by gender 

prevailing in society, it is important to analyze how individuals are constituted in social 

and cultural practices, therefore, was selected as the methodology the participatory 

research, focusing on action research and otherness. This study seeks to demonstrate 

that these processes also reverberate in the capoeira, and in that sense, the struggle of 

women who fights is to ascertain their perception as protagonist of this cultural 

manifestation. And from these actions, coexist in gender equality, women and men. 

 

Key-Words: women, capoeira, gender 

 

RESUMEN 

 

La presencia femenina en la sociedad es atravesada por diversos aspectos que resultaron 

esencialmente en subordinación y segregación. Esa estructuración sexista condiciona la 

mujer a las funciones construidas de madre, esposa y ama de casa. Para modificar las 

relaciones de poder de género vigentes en la sociedad, es importante analizar como los 

sujetos se constituyen en las prácticas sociales y culturales, para esto, se elige como 

metodología la investigación participante, privilegiando la investigación acción y la 

alteridad. Este estudio busca demostrar que estos procesos reverberan también en la 

capoeira, y en ese sentido, la lucha de la mujer que lucha es apuntar su percepción en 

cuanto protagonista de esta manifestación cultural. Y a partir de esas acciones, coexisten 

en igualdad de género, mujeres y hombres.  

 

Palabras clave: mujer, capoeira, género 

 

ABRE A RODA QUE A MULHER QUER JOGAR 

 

 A presença feminina na organização social é atravessada por diversos aspectos 

que resultaram essencialmente em subordinação e segregação da mulher na sociedade, 

desde as civilizações mais antigas até os dias atuais. Historicamente a mulher vem 

sofrendo danos devido às imposições da estruturação social, imposições estas que 



10 
 

resultam em um papel dito apropriado para a mulher e que está enraizado no imaginário 

moderno. Neste contexto, a mulher está limitada e condicionada apenas às funções 

construídas de mãe, esposa, dona de casa, as quais ela nem sempre está disposta a 

assumir. Em contrapartida, a temática diversidade nunca esteve tão presente, através dos 

instrumentos de controle do estado (políticas públicas, mídia e educação); no entanto, 

observamos resquícios de valores medievais que foram naturalizados pelos sujeitos. 

 Em específico na prática corporal da capoeira, a presença da mulher está atrelada 

a valores que legitimam o preconceito de gênero, reflexos de uma sociedade dividida 

em classes que produz subordinação, opressão e rotula os sujeitos. Assim, o problema 

que circunda esta proposta é perceber de que maneira valores, cultura e aspectos 

subjetivos atravessam estes sujeitos, contribuindo para que as agentes do grupo 

pesquisado assumam uma nova postura, de caráter marcadamente ideológico. 

Esta é uma pesquisa em andamento e tem como objetivo central envolver as 

agentes2 e estimular a possibilidade de refletir acerca da evasão feminina na capoeira. 

Na contramão do discurso hegemônico, adota-se a pesquisa participante como ponto de 

partida, pois entendemos que aqui pode estimular a reflexão crítica, questionando a 

estruturação do social, estimulando o reconhecimento por parte dos sujeitos e a tomada 

de consciência via coletivo para que este seja primordialmente capaz de modificar sua 

postura política e ideológica, superando as desigualdades impostas pela sociedade do 

capital. 

 Acerca da capoeira enquanto manifestação cultural baseamo-nos em Falcão 

(2004) e Vieira e Assunção (2008); em relação aos aspectos fisiológicos, utilizamos 

como base os estudos de Monteiro (1997), Godinho (2006); sustentando o eixo mulher 

de centro x mulher de periferia e no que tange o eixo capoeira como lazer, utilizamos 

como referencial os estudos de Leiro (2002). Quanto à educação e escolarização 

optamos pelos estudos de Carvalho (2006). O trabalho baseia-se também nos estudos 

feministas, essencialmente no referencial de Louro, Felipe, Goellner e Meyer (2003), 

que afirmam que o conceito de gênero engloba todas as formas de construção social, 

cultural e linguística, imbricadas nos processos que diferenciam mulheres e homens. 

Este conceito implicita a ideia de que as intervenções devem tomar como referência as 

relações de poder entre mulheres e homens e as muitas formas sociais e culturais que os 

constituem como “sujeitos de gênero”. 

                                                 
2 Adjetivo utilizado para denominar as mulheres praticantes de capoeira do Projeto de Extensão Capoeira 
UFES. 
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 Justifica-se a importância da pesquisa participante e sua articulação com 

seminários e rodas de conversa, pois estes recursos têm potencial para extrapolar o 

caráter quantitativo e fechado dos questionários e protocolos de pesquisa. Preparamos 

um roteiro pré-estruturado a partir dos resultados obtidos no trabalho preliminar e que 

apontavam os possíveis fatores que influenciavam a mulher ao abandono da prática da 

capoeira. Os diálogos que seguem estão estruturados a partir de alguns eixos de análise, 

identificados nos questionários e seminários realizados. 

Os resultados obtidos no trabalho preliminar podem estar relacionados com o 

processo de popularização da capoeira, que se desenhou de maneira heterogênea pelos 

territórios. Há possíveis fatores que influenciam a mulher ao abandono da prática da 

capoeira. O primeiro seria a afirmativa de que: a mulher possui mais tarefas que os 

homens, como a casa, os filhos, além dos estudos e do trabalho, evidenciando que a 

desistência não está dada ao acaso, está relacionada com a prioridade de tarefas que são 

impostas não pela mulher, mas pela estruturação do social e suas funções pré-

determinadas, entre outros fatores. O segundo fator diz respeito à capacidade física, em 

que um número significativo das entrevistadas respondeu que acredita que a capoeira 

exige muita força e isto poderia ser um fator de caráter negativo para a mulher ao 

executar os movimentos na roda.  

Percebe-se a necessidade de aproximação entre as agentes, bem como é latente a 

demanda por um mergulho coletivo entre pesquisadora e grupo pesquisado, 

reconhecendo a importância de romper com a lógica imperativa deste contexto, 

buscando a reconstrução política – especialmente no que tange o papel da mulher dentro 

deste grupo social. A partir de tais aspectos conjecturais, há de se questionar: é possível 

as mulheres perpetuarem na mesma proporção ou mais que os homens na capoeira? 

Afinal, capoeira pra quem é? É pra “home, minino e mulé”? 

 

CAPOEIRA É PRA “ HOME, MININO E MULÉ”?3 

 

 Entender como surgiu a capoeira no território brasileiro é fundamental para 

relacionar e elucidar como se deu a participação da mulher nesse processo, pois 

entendemos que os fenômenos não podem ser analisados de maneira reduzida. 

                                                 
3Trecho da cantiga popular “E a capoeira pra quem é?”. Entoada nas rodas de capoeira, de domínio 
popular. Citada por Falcão (2004, p. 166) em sua tese de mestrado, onde o autor levanta a questão de 
gênero que está colocada nesta cantiga. 
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 A capoeira é uma manifestação cultural, complexa e diversificada, e se originou 

em diversos estados deste país. Podemos afirmar que a capoeira é uma manifestação 

multifacetada – caracterizado por vários aspectos. Pode ser denominada dança, 

brincadeira, jogo, luta ou manifestação cultural, possui peculiaridades em cada 

comunidade e até mesmo dentro dos grupos. De acordo com Vieira e Assunção (2008, 

p. 27) “a história da capoeira não é linear, mas cheia de rupturas e contradições, há certo 

consenso entre os pesquisadores quanto ao caráter provisório das elaborações 

historiográficas sobre a capoeira”, contudo, observa-se que a participação da mulher era 

marcadamente discreta em relação ao número de homens. 

 A crescente participação feminina é fruto da popularização da capoeira e 

também do movimento feminista no Brasil, que teve seu ápice durante a Ditadura 

Militar e lutava pela ampliação dos direitos civis, pelo direito ao ensino fundamental e 

superior e pela inserção da mulher no mundo do trabalho. Em sua tese de mestrado, 

Falcão (2004, p. 166) faz uma provocação, que está implícita na cantiga popular: 

capoeira é para todos, pra “home, minino e mulé”? Afirma ainda que é notória a 

disparidade numérica entre mulheres e homens praticantes de capoeira, maior ainda 

quando se compara à quantidade de mestres. De acordo com Falcão (2004, p.166), 

 

Esta supremacia dos homens é, dentre outras possibilidades, fruto da 
divisão social do trabalho no Brasil que, ao longo de séculos tratou a 
mulher de forma discriminada. Tal discriminação reflete-se, também, 
nas cantigas cantadas na roda. Muitas expressam conotações 
machistas e sexistas, sendo que, via de regra, quando a mulher é 
retratada, quase sempre é de forma estereotipada ou pejorativa. 
 

 Esta conjectura revela os contornos de uma sociedade violenta, desigual e 

arcaica. As cantigas entoadas em algumas rodas de capoeira podem revelar discursos 

machistas e sexistas, retratando a mulher de maneira estereotipada, reduzindo-a a objeto 

meramente inferior ao homem. Estes discursos estão presentes no seio da sociedade 

moderna, como demonstram os dados que retratam a violência contra a mulher. 

Segundo Waiselfisz (2012, p. 67), ao relacionar homicídios e gênero,   

O panorama da violência se apresenta bem mais heterogêneo quando 
desagregamos os dados por Unidades Federadas, como podemos ver 
na tabela 2.4.5. O estado de maior incidência – Espírito Santo – teve 
em 2010 uma taxa de 9,4 vítimas de homicídio feminino para cada 
100 mil mulheres. Já no de menor incidência, o Piauí, essa taxa foi de 
2,6 cada 100 mil mulheres.  
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  Tais estatísticas estão presentes no cotidiano capixaba e não podemos ser 

omissos e não relacionar esses números aos fenômenos que estão colocados nas 

instituições sociais do Estado do Espírito Santo, pois acreditamos que a subordinação da 

mulher não é um processo cego, mas resultante de um acúmulo histórico de preconceito 

e tratamento equivocados. Podemos afirmar que, em certa medida, estamos 

retrocedendo socialmente, pois a barbárie está instaurada. Ainda segundo Waiselfisz 

(2012, p. 26), “entre os 84 países do mundo que conseguimos dados, o Brasil, com sua 

taxa de 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres ocupa a 7ª colocação, como um dos 

países de elevados níveis de feminicídio” 4. 

 É urgente que as agentes do grupo se questionem: É possível que rompermos 

com o preconceito de gênero, com as imposições e sanções do social em relação à 

mulher? Que mulheres e homens se constituam enquanto sujeitos em pé de igualdade 

em todos os espaços sociais? E ainda, é possível as mulheres perpetuarem na mesma 

proporção ou mais que os homens na capoeira? 

 As instituições sociais se organizam e se alimentam de princípios e valores 

hegemônicos, consolidados historicamente, e que privilegiam a padronização de 

comportamento. Essa padronização está presente em todas as esferas e incide 

diretamente nos sujeitos enquanto indivíduos e coletivo. A organização social produz, 

conserva, aprimora e difunde cultura, essa produção está revestida de uma lógica 

socialmente aceita e de caráter hegemônico. Segundo Meyer (2003, p.18), 

 

É primordial analisar as práticas sociais e culturais que educam 
indivíduos como mulheres e homens de determinados tipos, para que 
se tenham possibilidades de intervenções que permitam modificar as 
relações de poder de gênero vigentes na sociedade. 

  

 Os constructos culturais se originam no movimento cotidiano do ser social e são 

perpetuados através dos tempos. Ao Estado, cabe criar instrumentos de controle de 

reprodução cultural. Dentre eles temos escolarização, que tem então papel fundamental 

neste processo de seleção e repasse de valores hegemônicos. Acerca do papel da escola 

na sociedade, Carvalho (2006, p. 6) afirma que “[...] Mecanismo de inculcação de 

                                                 
4 De acordo com Russell apud Meneghel e Hirakata (2011). “Os homicídios decorrentes de conflitos de 
gênero têm sido denominados femicídios, termo de cunho político e legal para se referir a esse tipo de 
morte. O termo femicídio foi usado por Russell em um tribunal de direitos humanos e corresponde a 
qualquer manifestação ou exercício de relações desiguais de poder entre homens e mulheres que culmina 
com a morte de uma ou várias mulheres pela própria condição de ser mulher.” (p. 565). 
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valores morais, cívicos e patrióticos nem sempre compreendidos pelos educandos e 

pelos educadores e nem sempre condizentes com a real situação histórica deste país.” 

 Compreendemos que os indivíduos escolarizados são preparados pelo Estado 

para receber valores previamente selecionados e que de alguma maneira dialogam com 

os interesses dominantes. Concordamos com Goellner (2003, p. 29) quando afirma que 

“o corpo se educa a partir de distintos processos educativos presentes na escola.” Estes 

valores estão enraizados na sociedade e são repassados de maneira sistematizada através 

dos conteúdos e disciplinas escolares. Até há algumas décadas, as escolas eram 

divididas por sexo, assim como os cursos de educação superior, em mulheres e homens 

não frequentavam o mesmo ambiente. Observamos esta separação na escola, nas aulas 

de educação física e mesmo nas brincadeiras de rua, claramente observadas práticas que 

devem ser desempenhadas por meninas e as práticas que cabem aos meninos. Estes não 

são processos ocasionais, mas intencionalmente repassados, no intuito de padronizar os 

comportamentos esperados de sujeitos escolarizados. 

 

A LUTA DA MULHER QUE LUTA!  

 

 Dentre os vários aspectos citados, presentes na capoeira, o que mais nos chama 

atenção é o aspecto luta, não para rotular ou caracterizar esta complexa manifestação da 

cultura, mas porque o termo luta demarca a oposição e a contradição presente entre as 

diferentes classes e grupos sociais; logo, por uma opção meramente ideológica, luta não 

se refere apenas ao embate corporal, mas demarca a necessidade de reafirmação no 

embate contra as desigualdades impostas pela estruturação do social. 

 Ao tratar o conhecimento sobre lutas de forma dialética, relacionamo-nas com o 

termo criado por Karl Marx, utilizado quando as classes dominantes como os reis e a 

burguesia lutavam contra os trabalhadores, e em alguns momentos até, de forma 

violenta. As classes hegemônicas exercem seu poder de forma autoritária, via de regra 

oprimindo aqueles que compõem as classes dominadas. Para o marxismo, a causa 

fundamental de todas as formas de opressão é a divisão da sociedade em classes. 

Segundo Woods (2013, online) 

 

O marxismo [...] demonstra que, tal como a sociedade de classes, a 
propriedade privada e o Estado, a família burguesa nem sempre 
existiu, e que a opressão das mulheres é apenas tão antiga quanto à 
divisão da sociedade em classes. 
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 Evidenciamos que só é possível analisar os fenômenos sociais levando em 

consideração as contradições existentes nestas relações, considerando ainda aspectos 

como alteridade e subjetividade. Acreditamos que há uma urgência de reorganização 

social, inclusive por força de uma revolução, que essencialmente elimine as classes 

sociais; contudo, entende-se que ainda assim haverá resquícios a serem superados ao 

longo deste processo. Entendemos também que a luta (pela sobrevivência, pela comida, 

pelo sexo) é uma faceta humana e que está presente desde a gênese da sociedade. Já a 

luta de classes surge junto à fragmentação social em grupos, e está presente na 

atualidade, mas que deve ser erradicada (em longo prazo) de todas as formas de 

opressão. 

 Os seminários realizados na perspectiva da pesquisa participante favoreceram 

uma análise coletiva que visa refletir sobre o contexto que está posto. Na intenção de 

um novo pensamento, optamos por não identificar as participantes, no intuito de dar 

visibilidade aos relatos por elas realizados, evitando uma caracterização genérica ou 

ainda incorrer no erro de rotulá-las por alguma característica física ou por seus trejeitos. 

Identificamos temáticas relativas à presença, permanência e evasão da mulher na 

capoeira, tais como: fatores biológicos, anatômicos e fisiológicos; mulher do centro x 

mulher da periferia; estruturação social, rotina e tarefas cotidianas da mulher; afeto, 

vaidade e estética na roda; capoeira como lazer. Neste caminho, iremos analisar os 

dados coletados. 

 Os fatores biológicos, anatômicos e fisiológicos que diferenciam mulheres e 

homens foram evidenciados na primeira parte da pesquisa, e apontados como possíveis 

fatores que levam a mulher a abandonar a prática da capoeira. Uma participante relata 

“talvez a questão da força influencie muito mais a mulher a desistir do que a própria 

rotina, porque querendo ou não a capoeira exige muita força nos braços e no tronco, e às 

vezes a gente tem até um pouco de insegurança, nem é falta de força, porque a mulher é 

mais medrosa, mais delicada.”  

 Podemos observar na literatura que se evidenciam diferenças hormonais, 

fisiológicas e musculares ao se comparar seres fêmea e macho, ou ainda, mulher e 

homem. Níveis elevados de testosterona e de massa magra garantem aumento da força 

muscular, bem como treinamento específico de ganho de força. O componente força é 

fundamental para a prática da capoeira, que mobiliza diversos grupos musculares. De 

acordo com Monteiro (1997, p. 61), “quando a força muscular é considerada em escores 
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absolutos, em geral os homens são mais fortes que as mulheres em todos os 

grupamentos musculares.” 5  

 Outra agente diz “eu acho que a gente tem um bloqueio que não é só físico, eu 

acho que é psicológico também. Eu vejo que os meninos fazem coisas, tipo mortal, que 

eu penso assim, se eu tivesse começado a capoeira na infância, eu teria muito mais 

condições de fazer.” O componente força está diretamente ligado aos níveis de 

treinamento, e quanto mais cedo esse treinamento acontecer, maior o aumento da força, 

mesmo em indivíduos do sexo feminino. Ainda segundo Monteiro (1997, p. 62), 

 

Independentemente da faixa etária, o grau de treinamento é um fator 
que deve ser levado em conta quando se analisa o desenvolvimento da 
força. A partir daí pode se esperar valores máximos de pico de força 
em idades variadas, o mesmo ocorrendo com a sua redução. 
 

 Evidencia-se que ao se submeter ao treinamento específico para o aumento de 

força, a mulher terá maior eficiência na realização dos movimentos na capoeira, bem 

como desempenho melhorado em relação àquele sujeito que não o realiza. 

 Outra temática evidenciada nos discursos das participantes diz respeito às várias 

mulheres que elas observam jogar capoeira, demarcando a existência da mulher do 

centro x mulher da periferia. Uma aluna afirma “a gente ta num grupo de capoeira de 

mulheres universitárias, de classe média, e eu acho que se você levasse essa pesquisa 

para as comunidades, as mulheres que jogam lá, jogam igual homem, e elas entram 

mesmo na roda. E são meninas que jogam desde os sete anos de idade.” Outra 

participante complementa a afirmativa anterior “tem também o perfil da mulher que 

pratica a capoeira, que é aquela mulher guerreira, que corre atrás, que batalha, que 

trabalha o dia todo, mas que não abre mão do seu lazer. Agora, a mulher que vai pra 

academia com personal malhar três vezes por semana, não trabalha, porque o marido 

banca, aí ela se sente na obrigação de fazer tudo dentro de casa, então eu acho que tem 

essa questão do perfil da capoeirista em si”. 

 Reverbera desse discurso outro sentido de luta, da unidade de contrários, 

demarcando que existem lugares sociais diferenciados, em que um será centro e ou 

                                                 
5 De acordo com Monteiro (1997, p. 52), nas extremidades superiores do corpo as mulheres apresentam 
de 35% a 79% da força exibida pelos homens; nas extremidades inferiores os valores situam-se entre 57% 
a 86%. Nas médias envolvendo os músculos do tronco, as mulheres evidenciaram valores de 37% a 70% 
daqueles obtidos pelos indivíduos do sexo masculino. A área de seção transversa do músculo, onde as 
mulheres apresentam menores valores que os homens, contribuem para a diferença de força. 
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periferia, um hegemônico o outro contra-hegemônico. Os discursos estão carregados de 

perfis delineados e previamente determinados. De acordo com Louro (2003, p.48), 

 

É preciso abandonar a posição ingênua que subestima histórias de 
subordinação impostas a outros grupos de minorias, que se ligam à 
permissão, à indulgencia, à condescendência. Devemos abrir mão do 
discurso de margem e centro e pensar numa realidade complexa, 
repleta de diversidade.  
 

 Percebemos ainda contradições e comparações, respectivamente da sua 

participação limitada na prática da capoeira em relação ao domínio corporal de 

mulheres outras de outros grupos, identificados nesse caso como um maior domínio 

corporal, advindos das próprias condições ambientais destas mulheres; contudo, 

devemos nos atentar às demais variáveis que estão colocadas nesses múltiplos 

contextos, ou seja, não que a mulher da periferia tenha mais condição ambiental que a 

mulher do centro, mas estão imbricados aí: estruturação social, comportamento 

previamente esperado, tarefas e cotidiano, dentre outras variáveis. 

 A sociedade moderna está imbuída de valores patriarcais, onde observam-se as 

relações sociais embasadas em um padrão comportamental dominante. A estrutura 

patriarcal ainda é a lógica hegemônica de organização familiar e comunitária; assim, 

como afirma Godinho (2006, p. 01), 

 

A ideologia do patriarcado constitui-se num conjunto de valores que 
foram se estabelecendo e determinando lugares sociais e de poder não 
só no tocante à relação homem x mulher, mas também no que se 
refere à relação mulher-mulher. 

 

 Evidencia-se que o processo social intrinsecamente ligado aos valores patriarcais 

encontrou novo fôlego na sociedade do consumo. A divisão da sociedade em classes, 

por gênero, produz subordinação, opressão e rotula os sujeitos. Essa relação passa 

também pela questão racial. Às mulheres, brancas ou negras, de classe média ou da 

periferia, torna-se fundamental a tomada de consciência, promovendo a ruptura de 

paradigmas que engessam seu cotidiano. Essa superação não deve se dar no campo 

ideológico apenas, mas a partir da organização coletiva, buscando a partir daí, a ruptura 

com a o discurso dominante. 

 Acerca da temática estruturação social, rotina e tarefas cotidianas da mulher, 

surgem uma infinidade de falas que via de regra se complementam, reverberando 
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verdades pré-estabelecidas, e que merecem ser questionadas, pois concordamos com 

Louro (2003, p.48) que afirma que “o grande desafio talvez seja admitir que todas as 

posições podem se mover, que nenhuma é natural e estável [...].” Acreditamos que as 

verdades estabelecidas são construídas com base nos paradigmas dominantes, que 

favorecem acima de tudo, aqueles que se encontram dentro de um padrão social aceito 

como desejável. De acordo com Meyer (2003, p. 24), 

 

Estudos baseados na pedagogia cultural têm mostrado como estamos 
sempre operando a partir de uma identidade que é a norma, que é 
aceita e legitimada e que se torna por isso mesmo, quase invisível – a 
masculinidade branca, heterossexual, de classe-média e judaico-cristã.   

 

 Ainda neste eixo, surgem alguns comentários nos seminários realizados. Uma 

participante argumenta “eu, desse tempo que eu tenho de capoeira, eu não conheço 

nenhuma mulher que precisou se afastar da capoeira por causa de limite físico, mas por 

outros motivos, por causa de mestrado, gravidez, pra cuidar dos filhos ou porque se 

mudou pra outro estado.” Outra aluna comenta: “eu mesma já parei porque comecei a 

fazer faculdade, trabalhar e estagiar, e aí era trabalho de seis da manhã às onze da noite 

e não tinha tempo pra fazer outras atividades”.  

Uma aluna afirma: “romper com isso não tem como, eu acho que a parte 

psicológica é algo determinante para a parte cultural. A mulher, querendo ou não, gera a 

criança durante nove meses, e aí o cara ta lá, treinando os noves meses na capoeira, ela 

não é impossibilitada de fazer atividade física, mas a capoeira não dá pra fazer... quando 

o bebe nasce, o cara pode até acordar de madrugada, mas quem vai dar o peito é a 

mulher... então é fisiológico, não tem como romper totalmente.” 

Outra aluna afirma: “na capoeira, se a mulher pensa em virar mestre, não pode 

querer ter filho, ela já tem que saber disso. Os mestres mesmo, os que são casados e têm 

filhos, que têm esposas, a gente pode ver que é complicado, eles têm que abrir mão do 

tempo com a família para estar na capoeira, têm muitas obrigações com o grupo, porque 

a responsabilidade é muito grande. Agora imagina a mulher, com filho pequeno, que 

depende da mãe, abrir mão disso pra largar tudo e ir aos eventos de capoeira.” 

Há de se questionar se o papel de mãe como o destino de toda mulher é algo 

natural ou construído socialmente. É latente o questionamento acerca das características 

anatômicas e fisiológicas (como amamentação) da mulher. E questionamos se essa é 

condição determinante para a mulher ter mais obrigações com o filho, essencialmente 
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nos primeiros meses de vida? Acreditamos que tais características acabam justificando e 

reforçando no imaginário social que a mulher deva ser responsável por grande parte dos 

cuidados com os filhos e acabam legitimando as desigualdades existentes entre os 

gêneros.  

Os aspectos afeto, vaidade e estética foram recorrentes; Nesse sentido, torna-se 

relevante elevá-los a eixo temático deste trabalho. Entender como fatores subjetivos 

atravessam as relações dentro e fora da roda. Estes são aspectos da condição existencial 

humana e que estão presentes nas rodas de capoeira, mas que, no entanto, não 

emergiram no trabalho preliminar. Estes relatos nos levam a repensar sobre os fatores 

que estão imbricados nas relações dentro dos grupos sociais.  

Uma participante diz “a mulher uma vez por mês ela sangra, ela tem cólica, ela 

tem TPM, então querendo ou não, é praticamente uma semana do mês ali perdido, isso 

se não for mais. Às vezes, a mulher deixa de trabalhar porque tá morrendo de cólica, ela 

não consegue nem cumprir a obrigação dela, e eu acho que esse fator é muito 

importante.” E complementa: “eu já ouvi mulher dizer que não pratica capoeira porque 

a calça é branca, por causa de menstruação, essas coisas, porque marca. A maioria das 

meninas aqui treina com calça de ginástica por baixo, na época que eu comecei, eu não 

usava, eu era novinha, não tinha celulite, não tinha nada, hoje não dá. Querendo ou não 

o homem olha pra gente de maneira diferente, isso é um fato, e não tem jeito”.  

Outra participante afirma: “isso não é na capoeira não, porque os homens na 

roda, eles tem a consciência de olhar para a mulher como capoeirista. Por exemplo, eu 

sou professora de Educação Física, eu ando pela rua de moto, eu sinto diferença nos 

olhares quando eu to com uma calça legging preta e uma calça branca de capoeira, é 

diferente, e começa também aquela coisa assim, não meche com ela não porque ela é 

capoeirista.” 

É importante destacar que o modo de se vestir e o machismo não podem estar 

associados. Se não houvesse a associação culturalmente demarcada entre corpo e roupa, 

mulheres e homens não estariam à mercê de situações como a narrada pela participante. 

Embora não seja foco deste estudo, não podemos aqui omitir a influência da mídia e da 

sociedade do consumo na criação e perpetuação de estereótipos ofensivos, e que, por 

vezes, legitimam o assedio e até mesmo o estupro.  

Uma aluna afirma: “os homens são muito mais vaidosos do que as mulheres, 

isso é fato, tem a questão da cueca, da camisa apertadinha, e por conta disso a gente vê, 

eles são muito mais vaidosos mesmo”, outra agente diz: “eles gostam de fazer, de 
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mostrar para o outro, é como se eles fossem um pavão, eles são muito mais 

competitivos que a mulher, por isso que eles chegam ali e já ficam fazendo os 

movimentos, a gente não tem isso. Esses dias eu participei de uma roda e um homem 

menos graduado tirou um mais graduado da roda, ele ficou irritado, voltou e começou a 

confusão, e eu fico observando, eles têm muita vaidade, muita competitividade.”  

Essas afirmativas refletem o olhar das mulheres sobre os homens, mas devemos 

nos perguntar se este olhar está contaminado por valores patriarcais aos quais as 

mulheres também são submetidas. É importante questionar como elas acreditam que os 

homens as vêem nesta situação em relação ao jogo, à roda, à vaidade, à estética. É 

possível que a visão masculina esteja carregada destes resquícios? Provavelmente sim, 

pois certos da função dessa ideologia, a tendência é classificar, hierarquizar e rotular o 

outro e a si mesmo. Acreditamos ser importante relacionar e discutir criticamente tais 

questões, refletindo sobre o porquê do discurso histórico enfatizar e caracterizar as 

diferenças entre o jogo jogado pelos homens do jogo das mulheres – silenciando 

possibilidades do jogar do sujeito, sem que as normas vigentes tencionem as questões 

de gênero. Notadamente, estes aspectos estão presentes nos discursos, no cotidiano da 

capoeira e são reflexo de uma sociedade que valoriza a competição, utilizando como 

principal instrumento de controle e reprodução de valores o próprio corpo.  

Essa vaidade produz uma estética peculiar do jogo de mulheres e homens. As 

agentes afirmam: “a mulher é mais tranqüila, fica na dela, faz o que tem que fazer e está 

tudo certo. A mulher não quer saber do pau quebrar, quer curtir, quer jogar.” Outra 

contrapõe: “eu não gosto do jogo aéreo, gosto mais do jogo cadenciado, esse monte de 

pernada eu não gosto muito, se fica tonta, se cansa, e no fim não faz sentido, é pura 

vaidade.” Há de se questionar se as diferenças nos estilos de jogo que estão colocados 

onde se evidencia o homem com um jogo estilo mais rápido, acrobático, aéreo, e as 

mulheres com um jogo mais lento, cadenciado e no térreo – são devidas aos fatores de 

ordem fisiológicas ou ainda, se tais diferenças sofrem influência também de questões 

culturais. Segundo Goellner (2003, p. 39), “o corpo é único e revelador de um eu 

próprio, mas é também um corpo partilhado, porque é semelhante e similar a uma 

infinidade de outros produzidos neste tempo e nesta cultura.” 

 Nesse sentido, entende-se o corpo como uma produção biopolítica, em que a 

educação imprime signos aos corpos e aos sujeitos. Ao sermos incluídos nos processos 

de humanização, nossos corpos passam a sofrer imposições de ordem social e política. 

Pensar o corpo como um constructo social é poder romper com o viés naturalista sobre 
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o qual este e os sujeitos são vistos. De acordo com Gollner (2003, p. 28), “ao 

desnaturalizá-lo, descobre-se que o corpo é histórico, é uma construção de diferentes 

tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos, etc. É algo 

provisório, mutável e mutante. 

Quanto às relações afetivas, uma participante afirma: “o homem capoeira, 

geralmente quando ele namora alguém que não é da capoeira, não dá muito certo, 

porque quando a mulher não faz capoeira ela não entende e não aceita certas coisas que 

acontecem, porque tem muita vaidade envolvida.” Podemos observar que elas 

relacionam os comportamentos afetivos aos demais aspectos, o afeto está presente na 

condição humana ao co-existir em sociedade (intensificado no projeto de sociedade 

moderna), portanto, torna-se fundamental compreender sua ação junto ao grupo, 

observando que as dimensões cognitiva, motora e afetiva caminham juntas nas práxis. 

 As relações podem ser facilitadas ou ainda dificultadas, a depender do 

autoconhecimento e do conhecimento do outro. Se o grupo criar uma atmosfera que 

facilite estas relações, e ainda, que capoeiras e não capoeiras possam compartilhar dos 

mesmos espaços, acreditamos que haverá sucesso a partir deste elo. 

 Outro elemento bastante citado durante os seminários foi o lazer. Torna-se 

indispensável para este trabalho discutir o conceito e a dimensão de lazer para este 

grupo, bem como para a sociedade do consumo, e a partir daí apontar qual é o efeito 

desta dimensão para as mulheres. Os discursos evidenciam a capoeira como lazer para 

aquele grupo de mulheres. 

 As práticas que compõe a cultura popular e esportiva são frutos de um fenômeno 

cultural denominado sociedade moderna, onde as representações de corpo despertam a 

necessidade nos sujeitos de praticar tais atividades, contemplando assim os pressupostos 

que estão imbuídos no discurso moderno: corpos atléticos, saudáveis e vigorosos. De 

acordo com Padilha (2002) 6, citado por Leiro (2002, p. 2), 

 

A função do lazer é colaborar com a sociedade para que ela não perca 

o equilíbrio. Então, se o trabalho cansa, fadiga, aliena, o lazer 

recupera, descansa, compensa. Assim, o lazer é concebido como um 

remédio que visa a curar os males sociais. 

 

                                                 
6 PADILHA, Valquíria. Urbanidade, violência e lazer: uma abordagem sociológica crítica. Cinergis, 
Santa Cruz, v. 3, nº 2, p. 21-42, jul./dez. 2002. 
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 Podemos observar alguns discursos que tratam desta temática: uma aluna diz: “a 

maioria aqui pratica a capoeira por lazer, tem gente que começou pelo lazer, mas hoje 

dá aula de Educação Física e de Capoeira, que se tornou professor, mas a maioria 

pratica como lazer, assim como eu. E pra mim, treinar por uma hora, uma hora e meia é 

suficiente, e eu não preciso hoje exigir do meu corpo a ponto dele não suportar.” Outra 

aluna avalia: “a gente tem um monte de coisa pra fazer... e você vai abdicar da sua 

profissão, vai abdicar da sua família, dos seus filhos, e acaba que... a capoeira sendo um 

lazer vai ficar em segundo plano.” Evidencia-se que o lazer não é uma prioridade para a 

mulher, observamos ainda, a categorização das tarefas em escalas de prioridade. 

 Nesse sentido, o lazer torna-se para os sujeitos uma compensação ao trabalho, 

seja para o descanso, para o entretenimento ou ainda para atender às expectativas em 

relação às concepções modernas de corpo (com finalidade estética atrelada à saúde). 

Percebemos a dimensão de lazer para estas mulheres que acumulam majoritariamente 

uma tripla jornada diária: compreende-se que a capoeira tem muito mais um caráter de 

não-trabalho para elas – e mulheres que almejam fazer da capoeira o espaço de trabalho 

são exceção. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 Este trabalho foi movido por diversos desafios, tais como: eleger como tema a 

Capoeira, que ainda enfrenta significativa resistência em relação a sua presença na 

pesquisa cientifica; tratar sobre a mulher, que historicamente vem sofrendo pré-

conceitos, sendo rechaçada e pormenorizada, especialmente na sociedade brasileira e 

capixaba. 

 Mais do que o cumprimento de uma tarefa acadêmica que visa à obtenção do 

grau de professora, este trabalho tem como ideologia: conscientizar as mulheres sobre 

as mazelas produzidas pelo capital que hierarquiza, rotula, classifica e “coisifica” os 

indivíduos e demarcar o posicionamento, que é político também, no sentido de 

reafirmar a necessidade da luta. A apropriação constante do conhecimento gera um 

rompimento com modos de pensar e agir tradicionais.  

 É possível afirmar que as intervenções baseadas na pesquisa participante 

elevaram os diálogos que foram estabelecidos entre agentes e pesquisadora e a 

necessidade de construção da participação crítica percebida ao longo do trabalho. No 

entanto, observa-se discursos dependentes de simbologias tradicionais e de discursos 
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essencializados, demonstrando a reflexividade da estruturação do social frente aos 

espaços sociais. Os códigos, signos e condutas das suas atrizes, embora demonstrem 

estar articulados, em alguma medida, aos processos de modernização e globalização, 

estão ainda atrelados à conservação e preservação de estigmas legitimados socialmente. 

Contribuir para que as mulheres do Projeto de Extensão Capoeira – UFES 

visualizassem uma radiografia coletiva, e a partir daí interferissem ativa e criticamente 

rumo ao alcance dos objetivos pelo reconhecimento cultural e social, (re) significando o 

papel das mulheres no grupo também foi essencial, assim como tomar consciência via 

coletivo, primordialmente modificando sua postura ideológica, visando superar as 

desigualdades impostas pela sociedade do capital. 

 Ressalta-se a importância de outras investigações acerca do papel da mulher na 

sociedade e nos espaços sociais. Utilizar a categoria gênero na análise de fenômenos 

significa marcar uma posição ideológica no sentido de desconstruir o discurso 

hegemônico que está posto, e no esforço de revelar que as estatísticas não estão dadas 

ao acaso, mas são fatores imbricados pela estruturação do social e a hierarquização de 

gênero presente na sociedade, o que expõe as mulheres a toda sorte de rotulação e 

vulnerabilidade.  

 A partir da articulação tensa dos caminhos percorridos, pudemos fazer as 

seguintes considerações: observa-se como crucial o debate permanente de temáticas que 

não reduzam a condição de participação da mulher a um fenômeno acrítico e deslocado 

de um contexto macro – sugere-se a criação de espaços permanentes de discussão; que 

os homens do grupo devam ser convocados pelas mulheres para debater sobre essas 

temáticas, aproximando ambos do debate que está posto; que as mulheres realizem 

trabalhos complementares (musculação, exercícios pré-treino) para amenizar a falta de 

força, essencialmente nos membros superiores, haja vista que se torna fundamental que 

os sujeitos sejam capazes de suportar ao menos o peso do próprio corpo; que a título de 

desafio, as mulheres possam se auto-organizar e coletivamente realizar atividades que 

promovam a temática dentro e fora da roda, organizando além dos espaços de discussão, 

rodas e encontros femininos, no sentido de legitimar a necessidade de afirmação da 

mulher nos diversos espaços sociais, dando visibilidade às mesmas e também à própria 

capoeira. 

 Diante dessas considerações, reconhecemos que a luta da mulher que luta 

é apurar sua percepção enquanto protagonistas dessa manifestação cultural, no sentido 

de valorizar a cultura da capoeira como tradição e como fazer cotidiano, incorporada às 
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diversas instâncias da sociedade brasileira – e servir de combustível para que as mesmas 

se organizem dentro de uma nova perspectiva, de práxis política e ideológica. Apenas a 

partir dessas ações, a mulher passará da condição de coadjuvante à personagem 

principal, coexistindo em igualdade mulheres e homens.   

 

REFERÊNCIAS 

 

DE CARVALHO FREITAS, Francisco Máuri. Historia e Educação Física: um ensaio 

crítico. In: HISTEDBR, VII Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas “História, 

Sociedade e Educação no Brasil”. Campinas. UNICAMP, 2006. Disponível 

em<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario7/TRABAL

HOS/F/Francisco%20Mauri%20de%20Carvalho%20Freitas.pdf>. Aceso em: 02 dez. 

2013. 

 

FALCÃO, José Luiz Cirqueira. O jogo da capoeira em jogo e a construção da práxis 

capoeirana. Tese (Doutorado em Educação) UFBA. Salvador, 2004. Disponível em 

<http://www.lepel.ufba.br/TESES/O%20JOGO%20DA%20CAPOEIRA%20EM%20JO

GO%20E%20A%20CONSTRU%C7%C3O%20DA%20PR%C1XIS%20CAPOEIRAN

A%20-%20JOSE%20FALC%C3O.pdf>. Aceso em: 02 dez. 2013. 

 

GODINHO, T. M., Traços da Violência Praticada Por Mulheres Brancas Contra 

Mulheres Negras no Período Escravocrata, em Fazendas No Estado De Goiás. in: 

Seminário Internacional Fazendo Gênero (7. : 2006 : Florianópolis, SC) Fazendo gênero 

7 : gênero e preconceitos: anais eletrônicos [recurso eletrônico] / Seminário Internacional 

Fazendo Gênero ; Florianópolis : Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.  

 

GOELLNER, S. V., A produção cultural do Corpo. In: Louro G., Neckel J.F., Goellner 

S.V., organizadoras. Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na 

Educação. Petrópolis (RJ): Vozes; 2003, p. 9-27. 

 

LEIRO, Augusto Cesar Rios. Educação, Lazer e Relações de Gênero: talhes e 

doxas1. Motrivivência: Educação Física, Esporte, Lazer e Gênero, Florianópolis, v. 19, 

p.1-16, 19 dez. 2002. Semestral. Disponível em: 



25 
 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/956/4329>. Acesso em: 

14 jan. 2014. 

 

LOURO, G. L., Currículo, gênero e sexualidade: O “normal”, o “diferente” e o 

“excêntrico”. In: Louro G., Neckel J.F., Goellner S.V., organizadoras. Corpo, gênero e 

sexualidade: um debate contemporâneo na Educação. Petrópolis (RJ): Vozes; 2003, 

p. 9-27. 

 

MENEGHEL, Stela Nazareth; HIRAKATA, Vania Naomi. Femicídios: homicídios 

femininos no Brasil. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 45, n. 3, jun. 2011 . Disponível 

em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

89102011000300015&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 22 dez. 2013.  

 

MEYER D.E.E. Gênero e Educação: teoria e política. In: Louro G., Neckel J.F., 

Goellner S.V., organizadoras. Corpo, gênero e sexualidade: um debate 

contemporâneo na Educação. Petrópolis (RJ): Vozes; 2003 p. 9-27. 

 

MONTEIRO, Walace David. Força Muscular: uma abordagem fisiológica em função do 

sexo, idade e treinamento. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, 

Florianópolis, v. 2, n. 2, p.1-84, 01 jan. 1997. Trimestral. Disponível em: 

<http://www.sbafs.org.br/_artigos/116.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2014. 

 

PADILHA, Valquíria. Urbanidade, violência e lazer: uma abordagem sociológica 

crítica. Cinergis, Santa Cruz, v. 3, nº 2, p. 21-42, jul./dez. 2002. 

 

VIEIRA, Luiz Renato; ASSUNÇÃO, Matthias Röhrig. Os Desafios Contemporâneos da 

Capoeira. Ministério das Relações Exteriores: Revista Textos do Brasil, Brasília, v. 

14, n. 01, p.1-122, jan. 2008. 

 

__________ Mitos, Controvérsias e Fatos Construindo a história da Capoeira. 

Revista de Estudos Afro-Asiáticos, Univ. Cândido Mendes, nº 34: 81-121, dezembro, 

1998.  

 



26 
 

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012. Os novos padrões da 

violência homicida no Brasil [Internet]. São Paulo: Instituto Sangari; 2011. 243 p. 

Disponível em: 

<http://www.sangari.com/mapadaviolencia/pdf2012/mapa2012_web.pdf.>. Acesso em 

22 dez 2013. 

 

___________ Mapa da Violência 2012 – atualização: Homicídio de Mulheres no 

Brasil (CEBELA/FLACSO/Instituto Sangari, agosto de 2012). Disponível em: 

<http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2012_mulheres.php>. Acesso em 22 dez 

2013.  

 

WOODS, Alan. Marxismo versus feminismo: a luta de classes e a emancipação da 

mulher. PENNA, Ruy. Disponível em < http://marxismo.org.br/?q=content/marxismo-

versus-feminismo-luta-de-classes-e-emancipacao-da-mulher>. Acesso em 07 jan 2014. 

 


