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Resumo 

O presente artigo busca posicionar as mulheres negras no contexto dos fazeres tradicionais-corporais 
de matrizes africanas no Brasil, tomando como aporte as ações das mulheres capoeiristas a partir do 
início do século XX, que podem ser incorporadas ao legado dos movimentos sociais tendo em vista 
o combate ao racismo e sexismo. Igualmente importante se faz entendermos a própria capoeira como 
um movimento social que tem atuado no enfrentamento às expressões de violência, dinamizando, 
nas corporeidades negras, aspectos de formação comunitária capazes de transitar e orientar novas 
reflexões sobre outros fazeres políticos e suas formas organizativas. Ao tomar a organização dessas 
capoeiristas como maltas feministas, reafirma-se que estas se impõem dentro do cenário complexo 
da capoeiragem atual, a partir das tensões interseccionais de raça, gênero, classe social e 
sexualidade, dentre outros marcadores de desigualdades. 
Palavras-chave: capoeira; mulheres negras; cultura tradicional; feminismo angoleiro. 

 
Abstract 

This article seeks to position black women in the context of the traditional-bodily actions of African 
mothers in Brazil, taking as a basis the actions of capoeiristas women from the beginning of the 
twentieth century, which can be incorporated into the legacy of social movements in view of fight 
against racism and sexism. Equally important, we understand capoeira itself as a social movement 
that has acted in confronting the expressions of violence, promoting, in black corporealities, aspects 
of community formation capable of transiting and orienting new reflections on other political 
practices and their organizational forms. By taking the organization of these capoeiristas as feminist 
malts, it is reaffirmed that they impose themselves within the complex scenario of current 
capoeiragem, from the intersectional tensions of race, gender, social class and sexuality, among 
other markers of inequalities. 
Keywords: capoeira; black women; traditional culture; angoleiro feminism. 
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Os estudos sobre raça, racismo, relações raciais e antirracismo, assim como as lutas 
históricas dos movimentos sociais organizados em vários países que compõem o movimento 
de exploração e aniquilamento sobre os povos africanos, e que resultaram no que hoje 
denominamos diáspora africana, promoveram também grandes impulsos aos estudos sobre 
gênero, relações de gênero, sexismo e antissexismo, tornando praticamente inaceitável 
pensarmos um campo sem o outro e, menos ainda, tomando a categoria mulher como uma 
categoria universalista (CARNEIRO, 2003). Tal desmonte se faz no contexto de avanços das 
pesquisas nestes campos de estudo (raciais e de gênero) e se anuncia, sobretudo, no Brasil, 
na cena política dos movimentos sociais durante e no pós-militarismo político dos anos de 
1964 a 1985, constituindo as agendas políticas da chamada “redemocratização do país”. 
Importante destacar as tensões promovidas entre os vários movimentos sociais atuantes no 
contexto das lutas por moradia, por combate à inflação e à fome, por aumento das taxas de 
escolaridade para a população negra (e com atenção especial ao ensino superior), contra a 
política de encarceramento, entre outras. Essas tensões também vão repercutir na produção 
acadêmica, na identificação de personagens, setores, agrupamentos (núcleos e centros de 
pesquisas), facultando novos caminhos e abordagens para refletirmos a presença negra no 
Brasil. 

Quando a socióloga Heleieth Saffioti lança a obra A Mulher na Sociedade de Classes – 
Mito e Realidade1, a autora, cujo trabalho completa 50 anos de lançamento, já propunha a 
reflexão ao que ela denominou de nó, para tratar os desequilíbrios intra-gênero, resultantes 
tanto das mazelas do escravismo quanto do racismo, subordinando as mulheres negras na 
base da pirâmide social e constituindo, portanto, o segmento social mais exposto às 
infindáveis dinâmicas de exploração e violências. Aqui, podemos entender igualmente os 
impactos das lutas antirracistas que posicionam as mulheres negras na complexidade do 
colonialismo e escravidão. Escreveu a autora: 

 
O gênero, milênios anterior, historicamente, às classes sociais, se reconstrói, isto é, absorvido 
pela classe trabalhadora inglesa, no caso de Thompson, se reconstrói/constrói juntamente 
com uma nova maneira de articular relações de poder: as classes sociais. A gênese destas não 
é a mesma, nem se dá da mesma forma que a do gênero. [...] as classes sociais têm uma 
história muito mais curta que o gênero. Desta forma, as classes sociais são, desde sua gênese 
um fenômeno gendrado. Por sua vez, uma série de transformações no gênero são introduzidas 
pela emergência das classes. Para amarrar melhor esta questão, precisa-se juntar o racismo. 
O nó formado por estas três contradições apresenta uma qualidade distinta das determinações 
que o integram (SAFFIOTI, 1987, p. 122). 
 

Todavia, quando pensamos a histórica preterição das mulheres negras, inclusive ao 
gênero, torna-se fundamental reconhecer que estas, como chama a atenção a ativista 
acadêmica Angela Davis (1981), ao serem vitimadas pela escravização de seus corpos, foram 
também impossibilitadas desse reconhecimento, como vociferou Sojourner Truth2 em uma 
intervenção feita durante a Women’s Rights Convention, em Akron, Ohio, Estados Unidos, 
em 1851. Destaco um trecho que considero oportuno ao debate: 
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[...] Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, 
e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que 
estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, 
e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim? 
Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum 
poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto 
quanto qualquer homem – desde que eu tivesse oportunidade para isso – e suportar o açoite 
também! E não sou uma mulher? Eu pari 3 treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para 
a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! 
E não sou uma mulher? (TRUTH, 2014). 
 

Assim, quando tomamos a raça como uma categoria de poder, refletimos também o seu 
impacto na organização das mulheres nos países marcados pela escravização dos povos 
africanos, e, ainda que reconhecendo o quanto a organização dos movimentos feministas 
tenha se locupletado das lutas antirracistas, estas se consolidaram à revelia das reais 
condições de vida das negras ou outros grupos humanos ‘racializados’, a exemplo também 
das indígenas e ciganas, dentre outras. Aqui, e ainda nos reportando à primazia sobre os 
registros das afro-americanas estadunidenses, é também delas que tomamos como registro a 
declaração e publicização das necessárias reflexões sobre as bases de exploração produzidas 
pelas mulheres brancas contra as negras. A declaração do Combahee River Collective, cujo 
nome, inspirado numa ação militar da Guerra Civil Americana (1861-1865), única a ser 
planejada e dirigida por uma mulher3, demonstra a compreensão de que o reconhecimento 
histórico da ação de mulheres e coletivos de mulheres negras constitui a base do que 
denominamos feminismo negro, reconhecendo que “[...] encontramos as nossas origens na 
realidade histórica da contínua luta de vida e morte das mulheres afroamericanas por 
sobrevivência e libertação” (COMBAHEE RIVER COLLECTIVE, 1982).  

Entendemos que, somente é possível imprimir ações, ditas sob a égide de alguma rubrica 
que possamos chamar de feminista, quando nossas lentes posicionam a capacidade de 
inserirmos a histórica opressão vivenciadas por essas mulheres, desde os momentos mais 
severos das tentativas de desenraizamento e posterior inserção no fosso desumanizante do 
comércio escravista. Estamos falando de mulheres cujos conhecimentos de si estavam 
grafados em práticas comunitárias e cotidianas, em sopros criativos de presentificação do 
passado-futuro como leitura do vivido, renovando luta e celebração. Celebrar, como forma 
de atribuir ritualística ao vivido, é também imprimir ousadia em se fazer presente e, mais 
ainda, favorecer o desejo de um futuro tangível, ainda que na complexidade do desconhecido 
tempo seguinte. Aqui, e não apenas para as mulheres negras, o monoculturismo epistemicida, 
como sistema arquitetado por perseguições diversas, é também indicador do reconhecimento 
de permanentes teias de resistência não assimilacionistas.  

Quando retomamos Saffioti, percebemos que aquele nó, modestamente apresentado há 
50 anos, não produziu grandes impactos na produção acadêmica subsequente, ainda que esta 
passasse a evidenciar aspectos de subalternidades das mulheres negras nos mercados de 
trabalhos e demais áreas passíveis de especulação sobre pobreza, violência e demais 
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substratos da marginalidade, locais onde estavam posicionadas essas mulheres negras, na 
maioria das vezes imiscuindo os impactos das ações racistas sobre tais condições.  

Um outro dado a ser refletido diz respeito ao aparato de moralidade posto sobre as 
mulheres negras, muitas em posições de “ganhadeiras4”, cuja condição de libertas ou não-
libertas as punha nas ruas transitando em condições e lugares então destinados apenas aos 
homens (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006), seja nos locais de trabalho (feiras, 
construções públicas, etc.), seja nos espaços de sociabilidades, a exemplo das rodas de 
batuque, samba e capoeira.  

No histórico mundo da capoeiragem, um universo plural de homens e mulheres negras 
despejados entre a aridez das decadentes lavouras e os promissores e emergentes centros 
urbanos brasileiros, essa arte corporal complexa tornou-se âncora e ancoradouro de múltiplas 
linguagens formadoras de uma comunidade que transitou entre a proibição, criminalização e 
perseguição, sobretudo no período das maltas5 (SOARES, 2001), sendo posteriormente 
formadora de novas territorialidades que se materializam numa complexa trama de 
transferências de saberes entre seus e suas praticantes, agora presente em mais de 165 países. 
Como produtores e difusores culturais, seguem, na atualidade, as incertezas dos distintos 
olhares e compreensões, redefinindo os sistemas de marginalização e no próprio contexto da 
cultura negra. Importante dizer que essa não é uma exclusividade da capoeira6.  

Revelar, nesse contexto, a presença e formas de participação feminina nos espaços de 
lutas é construirmos, também no campo da oralidade, novas narrativas para falarmos sobre 
as mulheres negras inseridas em dinâmicas de protagonismos, de não sujeição, de quebra de 
decoros atribuídos ao feminino, sendo este tributário dos espaços e vidas domésticas. Aqui 
estamos nos referindo a mulheres da pá virada, mulheres de cabelo na venta, mulheres 
valentes7, mulheres que disputaram e ocuparam seus lugares nas ruas, para refletirmos 
igualmente a corporeidade feminina inserida tanto no contexto do jogo, de um jogo corporal 
que se fez político, o jogo da ginga, o jogo-luta, da luta física, das navalhadas, cacetadas e 
outras traições (OLIVEIRA; LEAL, 2009). 

Assim, importante ressaltar que, como uma cultura tradicional, a capoeira integra os 
indivíduos pela convivência grupal, e, sendo também corporal, produz o redimensionamento 
do ser nos dinamismos do próprio conhecimento de si. Como pesquisadora sujeitada deste 
mesmo trabalho, também nos apresentamos na base de sua continuidade, praticando o 
acolhimento ancestral e aprendendo a atribuir divindade ao marco estruturante da nossa 
própria memória e projeto, pelo reconhecimento que fazemos do lugar da identidade do grupo 
como nosso lugar de entrosamento.  

No contexto da cultura popular, isso significa dizer que, a despeito das muitas dores 
produzidas nas necessidades de dar respostas possíveis às descontinuidades e fragmentações 
da excludente sociedade moderna, mantivemo-nos respondendo e nos responsabilizando 
pelos resultados sobre o que Gilberto Velho (1999) denominou de uma “adesão vigorosa e 
militante a uma ordem de valores”. Essa literatura atual, a nosso ver, reflete os vários 
deslocamentos da capoeira como uma expressão das culturas africanas no Brasil, de matriz 
banto, entre estudos acadêmicos realizados no Brasil e nos vários países em que a sua prática 
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se tornou significativa. Como registrado num outro trabalho, ressalto que a capoeira é 
passível de também ser lida nos contextos dos movimentos sociais feministas: 

 
Como uma tradicional expressão das resistências políticas de africanos e africanas no Brasil 
sendo, portanto, parte dos saberes culturais diaspóricos que na atualidade impulsionam as 
chamadas epistemologias do sul, e que posiciona a ginga como uma metalinguagem do 
chamado feminismo angoleiro8 (ARAÚJO, 2017, p. 01). 
 

Aqui abrimos um parêntese para dizer que, quando tomamos a Capoeira Angola, estilo 
antigo, implicado nos saberes de resistência (incluindo nestes os conhecimentos religiosos 
do candomblé), estamos nos referindo a uma práxis política fundada na defesa da vida, com 
pedagogia própria, e que toma a ancestralidade como princípio de pertencimento, dotado de 
acolhimento, o que lhe propicia a formação de comunidades abertas à alteridade. Seus pilares 
de aproximação ao universo das tradições indicam que ancestralidade e oralidade estão no 
centro do entendimento sobre o sentido dessa iniciação, ao mesmo tempo que se distingue 
afastando-se dos valores considerados neocolonialistas, hoje identificados nas ambições 
esportistas de alto rendimento postos sobre a capoeira, incluindo as de ordem financeira. 

 
Um ponto de ruptura aqui delineado é negação da capoeira como esporte, por entender que 
como tal se constitui numa forma privilegiada de organização do corpo, chamando a atenção 
ao caráter pouco transgressor e reprodutor dos aspectos do mundo modulado pelo padrão 
masculino e patriarcal que exalta elementos sexistas expressos em padrões de virilidade e de 
desempenho excessivo (ARAÚJO, 2017, p. 01). 
 

Aqui nos referimos a um enfoque relevante sobre a memória, história e cidadania das 
mulheres negras, inserindo narrativas sobre as mulheres capoeiristas no contexto dos 
movimentos sociais contemporâneos, em que as desigualdades raciais, quando articuladas as 
relações de gênero, apontam novas esferas de resistência diante da emergência de novos 
estilos de capoeira, considerando aí os aspectos simbólicos (valores) e concretos 
(representação) das práticas de embranquecimento das culturas dos povos negros e de 
importação à ideologia esportiva de dominação e controle social. 

Como práxis política articulada à ancestralidade, a capoeira está assentada na prática da 
vivência grupal e da oralidade e, como todo assentamento9, impõe a ligação entre o mundo 
visível e o invisível, numa ética própria assegurada no ir e vir das múltiplas temporalidades. 
Esses aspectos indicam as bases de pertencimento a uma matriz, pela interiorização dos seus 
princípios iniciáticos, a ginga.  

Aqui tomando o termo gingar não apenas como o movimento primordial da capoeira, do 
qual partem todos os demais movimentos, mas também como o exercício de um jogo que 
impõe conteúdos verbalizados distintamente na pluralidade de suas origens e procedências. 
É com base nesses processos formativos que as mulheres capoeiristas também passaram a 
estruturar organizações políticas capazes de articular jogos finitos e infinitos no 
entendimento da vida e na organização das possibilidades (CARSE, 2003).   
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No jogo, essas mulheres articulam a possibilidade de, mais do que apresentar respostas, 
discutir os questionamentos cabíveis ao universo das trocas ali simbolizadas. Na qualidade 
de arte, a capoeira tem sua marginalidade intra-estética como sendo sempre um processo 
local, uma vez que os seus meios de expressão e o sentimento pela vida que os estimulam 
são inseparáveis. Escudar-lhe é explorar uma sensibilidade que se estrutura na base de uma 
formação coletiva, tão ampla e profunda como a própria vida social. Quando se ginga, com 
o quê e o porquê exatamente se ginga? Essas questões nos permitem tomar a capoeira no 
entendimento do jogo, e que não necessariamente se concentra na competição mediada por 
campeonatos, ringues ou outras disputas. Embora soando como tautologia, joga-se capoeira 
jogando o jogo da capoeira, sobre cuja definição das dificuldades se assentam regras e 
condutas. Joga-se consigo no acolhimento ao outro. Essa é também a posição de Huizinga 
(2001, p. 4): “No jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende as necessidades 
imediatas da vida e confere um sentido à ação”. A ginga é tida como a iniciação do sentido 
e do movimento. 

Nesse sentido, atua-se num campo de ações políticas em que as questões ligadas às lutas 
dos povos negros brasileiros deveriam reconhecer a capoeira como um importante símbolo, 
não apenas do modelo de resistência valorizada nos estudos sobre a luta-dança que em muitos 
momentos históricos causou desagrados ao poder instituído, mas também pelos novos 
elementos que poderiam ser vicejados acerca da formação de comunidades assentadas em 
princípios de pertencimento histórico, potencialmente importante nos debates sobre 
resistência negra. Esta reafirma, na defesa da vida, a história e a memória dos africanos e 
seus descendentes no Brasil, ressaltando a pertença grupal como algo extremamente 
importante para a reflexão sobre o amparo e o fortalecimento dos saberes tradicionais. 

Cientes de que os saberes tradicionais encaminham à crença, seguida de dedicação, e se 
constituem num importante campo de formação de identidade baseados no pertencimento e 
zelo, para as/os capoeiristas é muito importante refletir as bases da sua tradição. Assim, 
reivindicamos a visibilidade do legado cognitivo dos povos negros, manifestamos nossa 
compreensão de que essa proximidade com os sujeitos do conhecimento revela um 
importante aspecto para mudanças educacionais, por resultar da própria participação dessas 
“fontes de autoridade”, propondo novas abordagens na interação teoria e prática. 

O que sabemos é que no século XIX a prática da capoeira orientou o fazer e refazer de 
penalidades legais pelas autoridades policiais em todo o País, já preocupados e temerosos 
com quaisquer tipos de organizações negras, sobretudo quando orientadas pela força da 
rebeldia imposta no desenrolar da cultura escrava no Brasil (SOARES, 2001). Essas 
organizações, denominadas maltas, com suas ações concentradas nos grandes centros 
urbanos, eram consideradas pelo poder político como espaços de banditismo, apegados que 
estavam apenas aos resultados das suas ações, e não ao sentido da sua fomentação. No que 
diz respeito à atuação das mulheres negras nos espaços da capoeiragem, alguns estudos têm 
revelado não apenas a ação individual de algumas delas, mas, a exemplo das narrativas sobre 
Maria Felipa de Oliveira (FARIAS, 2010), mostrado que em vários momentos elas 
organizaram também maltas. As narrativas sobre Maria Felipa de Oliveira reconhecem que, 
em meio à capoeiragem, sob a alcunha de Maria Doze Homens, era líder de um considerável 



MULHERES NEGRAS E CULTURAS TRADICIONAIS 
 

 
559 

número de pescadores e marisqueiras, responsáveis pela queima de mais de 40 embarcações 
das forças portuguesas que se encontravam atracadas nas proximidades da Ilha de Itaparica, 
na Bahia. Tal episódio teria ocorrido após ela, liderando um grupo de quarenta mulheres, 
entrar num acampamento dos portugueses, seduzindo-os com danças e bebidas para, em 
seguida, aplicar-lhes uma surra de cansanção (espécie de urtiga) e saírem nadando em direção 
às embarcações, incendiando-as. 

Ainda sobre as maltas, Algranti (1988), em seu estudo sobra a atuação dessas maltas no 
período joanino, período de maior rigor na repressão aos agrupamentos negros, demonstra 
como foi produzida sobre a capoeira um espectro fortemente ligado a práticas de violência 
desmesurada. Em nosso entendimento essas construções estereotipadas visavam encobrir a 
existência de estratégias entres esses grupos frente aos rigores da repressão policial e política. 
Revela o autor:  

 
A capoeira era um símbolo da cultura africana ostentado orgulhosamente pelos escravos, nas 
ruas do Rio de Janeiro. Os negros eram presos em pleno dia por assobiarem como capoeira, 
usarem um casquete com fitas amarelas e encarnadas – símbolos dos capoeiras – e por 
utilizarem instrumentos musicais utilizados nos seus encontros (ALGRANTI, 1988, p. 169). 
 

A importância das ações grupais no enfrentamento aos conflitos, sobretudo com os 
agentes da repressão policial, revela a capoeira não apenas como um “orgulho africano”, mas 
também como um tipo de “rebelião de baixa densidade” (apud Soares 2001), ou um 
permanente posicionamento diante da instituição escravista, apesar de nem sempre se dirigir 
diretamente a ela. Assim, também a capoeira (nessa época não existia o que hoje tratamos 
por ‘estilo’: angola, regional ou contemporânea) nos permite invocar uma supressão 
temporária da vida social normal, do mundo habitual, para a aceitação do círculo do jogo no 
qual as leis sociais da vida cotidiana perdem a validade, indicando a constituição de uma 
comunidade de jogadores capazes de sua reelaboração e de outras leis e regras sociais, 
reescrevendo novos ritos e cultos, além de novas funções culturais em atenuante constitutivo 
de reconhecimento. 

Todavia, se esse período é marcado pela criminalização e por perseguições, os anos de 
1930 foram fulcrais na construção dos aspectos de brasilidade da capoeira, cujas mudanças 
nacionais-populistas, a definição de uma identidade nacional calcada na mestiçagem, 
contraria as tendências do pensamento político da década anterior, que via em tais fenômenos 
as justificativas para os atrasos de uma nação frente ao advento da modernidade.  

Em que pese os limites apontados no debate, Pereira de Queiroz (1988) chama a atenção 
sobre a origem e a vinculação existencial dos afro-brasileiros ao fenômeno escravista. 
Encontramos neles uma preocupação em estabelecer diálogos entre essas práticas e os seus 
resultados, sobretudo no entendimento sobre a identidade nacional. Sobre esse aspecto, a 
autora conclui: 

 
[...] no Brasil, a criação cultural, embora se expressando em comportamentos e práticas 
provenientes das civilizações-fonte, modelou-os de modo diverso da que já existia. Os grupos 
e a própria sociedade, ao se sentirem ameaçados, criaram configurações originais que lhes 
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permitiam reafirmar uma personalidade própria. Estas configurações não provinham de pura 
fantasia, fosse ela individual ou coletiva; não se reduziam ao imaginário: constituíam uma 
realidade em si, suscetível de verificação e avaliação (QUEIROZ,1988, p. 79). 
 

Nesse sentido, também destacamos a situação de dominação-subordinação no 
entendimento dessa criação cultural, ou seja, de que os perigos de anulação desses grupos 
pelas situações vividas “[...] suscitaram sempre a criatividade cultural simbólica” 
(QUEIROZ, 1988, p. 80). Nessas situações adversas, as mudanças sofridas através do tempo 
devem tomar a própria liberdade como esferas que transformam em sentido o significado do 
fazer e do viver. 

É, portanto, no reconhecimento sobre a invisibilidade do legado intelectual dos africanos 
e seus descendentes brasileiros que apontamos, nas comunidades culturais, um lugar 
privilegiado para a descoberta de grandes mestres, detentores de conhecimentos de grandes 
sistemas culturais, ancestrais e de pertencimento. Nesses mestres, encontraremos argumentos 
que podem estruturar a nossa coragem de desmistificar o processo reducionista que confinou 
muitos desses conhecimentos às estruturas ingênuas da sua própria folclorização, buscando 
acentuar o dinamismo cultural como instrumentos de referência histórica dos grupos 
envolvidos. 

Tomando a capoeira como um jogo, situamos o entendimento de uma possível aquisição 
de estratégias sobre um suposto ‘jeito de ser’, cujo arcabouço encontra na ginga (e no gingar) 
a matriz de todas as demais construções cabíveis a um comportamento mediado numa ética 
própria, muitas vezes escorregadia às arestas da racionalidade. Como tal, possui teoria e 
metodologia interpretativa e integrativa, que, embora não se comportem como princípios 
gerais no mundo, fixam as pessoas no mundo de suas representações (inclusive de si próprias) 
e apresentam-se como fenômenos culturais a partir dos seus sistemas significativos 
(GEERTZ, 2001). 

Aqui posicionamos a construção de nossa perspectiva cosmopolítica situando, no campo 
dos conhecimentos culturais tradicionais, espaços onde estão inseridas a grande maioria das 
mulheres negras, a nossa compreensão sobre as formas de controle traduzidas nas dimensões 
hegemônicas do poder. Assim, estamos problematizando na inexistência de uma equidade 
sociocognitiva, como lugar privilegiado à formulação das demais desigualdades que se 
estruturam e reproduzem nas relações sociais mais abrangentes, e com impactos 
inquestionáveis na formulação da sua subcidadania. 

Também assim se faz na capoeira. Na sua atualização histórica, agora em dimensão 
internacional, o jogo segue sendo desigual não apenas entre homens e mulheres, mas, 
também, entre mulheres de distintas origens e procedências socioeconômicas, tornando, 
inclusive, abusivo aos novos desafios dos estudos feministas não reconhecermos a ginga 
como possibilidade de mobilização das interseccionalidades (CRENSHAW, 1991). Como 
metalinguagem, se articula em movimentos de complexidade recursiva. 

Quando trazemos ao jogo as modestas provocações de Nancy Fraser (2006), ao tomar os 
aspectos relativos ao reconhecimento e redistribuição, aviando receitas homeopáticas de 
paliativos remédios afirmativos e transformativos diante de dinâmicas agonizantes de 
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projetos epistemo-genocidas, estamos afirmando que, na capoeiragem, como na vida das 
mulheres negras, o jogo é outro. Da mesma forma, estamos afirmando que é na grande roda10 
que nos fazemos, de fato, capoeiristas. Ou seja, é no cotidiano das capoeiristas que também 
percebemos o jogo como uma espécie de celebração. O jogo, aqui, dimensiona as esferas do 
aprendizado. Mais do que celebrar a possibilidade do exercício apreendido, sobretudo a partir 
do que a outra pessoa lhe proporciona como desafios corporais, estratégicos e estéticos, 
coloca-se em prática um repertório construído em meio a múltiplos desafios. Nesse caso, 
podemos apontar os desafios de ordem pessoal como medo, timidez, agressividade, 
individualismos, etc., na sua relação com os desafios coletivos: ser minoria em meio à 
capoeiragem, participar de uma comunidade específica e manter, também pelos elementos 
práticos, as marcas, os princípios e condutas que caracterizam seu espaço de pertença, sua 
linhagem.  

Na atualidade, quando a opressão feminina é enfrentada na dimensão da cultura, a 
exegese da figura da mulher como categoria universal passa a ser abalada pela força da 
violência da política internacional sobre africanos e seus descendentes na diáspora africana, 
sobretudo no contexto dos racismos institucionais. Já nos anos 1970 e 1980, quando as teorias 
da construção social passam a marcar a ruptura dos determinismos biológicos da relação 
sexo/gênero, tanto pudemos verificar o “elogio às diferenças” quanto evidenciar as 
assimetrias entre estas (HARAWAY, 2004). A história recente da capoeira também era 
marcada pelo ingresso, na cena pública, de mulheres no contexto de sua prática, ainda que 
por efeito da proliferação das academias de cultura física e das atividades físicas de escolas 
e academias, fiscalizadas pelo Estado. São dois os pontos que devem ser considerados na 
construção identitária dessas mulheres: a da identidade étnico-racial e da sexualidade, 
chegando mesmo à “casa da diferença” (LORDE apud HARAWAY, 2004, p. 227). Aqui, 
chamamos a atenção à diferenciação entre as mulheres na própria formulação dos conteúdos 
do feminismo (LORDE, 1984). 

Quando levamos em conta a pluralidade de formas de expressão da violência, queremos 
destacar a baixa expectativa em torno da formação das mulheres no que diz respeito ao 
aprendizado da capoeira. Vimos que na atualidade essas expectativas denotam a permanente 
crença na sua fragilidade e, consequentemente, na (de)limitação dos espaços a que estas estão 
autorizadas a atingir e transitar. Agora a capoeira não é mais exclusiva de negras e negros. 
Isso pode nos permitir reafirmar a existência de uma masculinidade dominante, cujo padrão 
hegemônico estabelece condutas valorativas de práticas concretas e imaginárias de uma 
virilidade heroica, compulsória, independente de se pensá-la enquadrada ou não na dinâmica 
da ordem social e política da grande roda. 

Ao acompanharmos Vaz (2011) em sua compreensão sobre o esporte contemporâneo 
como uma forma privilegiada de organização do corpo, portanto de caráter pouco 
transgressor, vemos na atualização do cenário internacional da capoeiragem a reprodução 
dos aspectos do mundo padrão masculino e patriarcal, acentuando que estes servem para 
exaltar “[...] elementos como virilidade, sexismo, desempenho, excesso” (VAZ, 2011). Aqui, 
buscamos colaborar para acentuar a transgressão feminina ao adentrar espaços então 
considerados exclusivamente negro-masculinos, sobretudo por seus estereótipos de 
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marginalidade, para chamarmos a atenção ao complexo modelo idiossincrático das nossas 
relações raciais. 

O universo das práticas corporais (principalmente dos esportes) não está isento das 
“práticas e discursos generificantes”, nos quais se acentua a participação das mulheres nas 
modalidades escolhidas ou mesmo as masculinidades expressas nas distintas modalidades e 
suas competições. Acolhemos sua compreensão sobre as formas como o corpo ganha 
protagonismo, levando-se em conta se tratar de performances, ou seja, de “experiências 
corporais” que são focadas em expressões identitárias. Embora acentuando a fluidez dessas 
identidades, chama ainda a atenção o fato de que nelas estão “[...] negociações em torno dos 
discursos de gênero, de nacionalidade, étnicos, geracionais, entre tantos outros” (VAZ, 
2011). 

A necessidade de ampliamos os estudos sobre a diversificada presença feminina no 
contexto da cultura afro-brasileira é fundamental ao fortalecimento dos feminismos 
contemporâneos. Assim, ainda que, a despeito do impacto produzido pelo lançamento e 
releituras contemporâneas de A Cidade das Mulheres (LANDES, 2002), poucos foram os 
estudos que demonstraram interesse pelas mulheres no contexto dos saberes culturais e, ainda 
assim, os que fizeram, optaram por enfatizar o lugar e as ações das sacerdotisas das 
comunidades-terreiro, abrigadas em normas e valores espirituais próprios, e não as 
“expostas”, as que tinham nos espaços das ruas e cenários públicos as suas formas de resistir, 
sendo mulheres. Tratadas por mulheres de pá virada, mulheres de cabelo na venta, as 
desasnadas, as mulheres-homens, mulheres valentes, azedadas, tais tratamentos as revelam 
envolvidas de alguma forma com as ruas e, nestas, o universo proibitivo e complexo da 
capoeiragem, tanto nos editoriais jornalísticos quanto nos autos de prisões. Ou seja, estamos 
apontando a necessidade de estudos que respaldem as suas especificidades, sobretudo (mas 
não apenas) pelo fato de estarem num espaço de convivência com a violência física, a 
valentia, as artimanhas e malandragens que posicionava a capoeira no limiar da 
ordem/desordem. As ruas, por estas ocupadas como sendo espaço de ganhos e de 
ganhadeiras, eram, muitas vezes, disputadas “[...] a golpes de navalhas, cacetadas e pontapés 
contra quem lhes representasse uma ameaça” (OLIVEIRA; LEAL, 2009). 

Contraventoras de várias linguagens de subordinação à supremacia masculina, essas 
mulheres avançaram sobre as representações binárias nas relações de gênero, modificando as 
paisagens dos recentes centros urbanos, conciliando atividades e atitudes diversas na 
aquisição e defesas de espaços para estar e transitar. Sendo mulheres trabalhadoras, 
realizavam atividades domésticas, como também distintas atividades econômicas executadas 
em vias públicas (ou a partir delas), como vendedoras, carregadoras, floristas, marisqueiras 
e pescadoras, floristas, fateiras, costureiras, bordadeiras, prostitutas, entre outras, expondo-
se a situações de permanentes tensões e ampliadas pela quebra do decoro moral na forma de 
ser mulher.  

Dessa forma, refletindo ainda os elementos que indicam no reconhecimento e na 
redistribuição o necessário enfrentamento de assimetrias nos seus processos formativos e a 
baixa representação nos espaços de poder e autoridade em meio à capoeiragem, é que 
buscamos inserir as lutas das mulheres capoeiristas nos contextos dos movimentos sociais de 
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enfrentamento ao racismo e ao patriarcado. Desejamos ampliar as produções dos feminismos 
antirracistas através da elaboração de estudos sobre as trajetórias/experiências das mulheres 
negras em comunidades tradicionais. Portanto, ao olharmos para essas capoeiristas, estamos 
buscando também analisar que condutas reposicionam, na atualidade, as mulheres nas 
condições de desordeiras, destemidas, valentonas ou mulheres da pá virada, como foram 
tratadas no início do século XX. 

Tais elementos/movimentos tornam a capoeira como um jogo infinito que, como a 
cultura, transporta os limites temporais e apresenta como paradoxo a sua permanência em 
outros jogos mais abrangentes. Esse tratamento, para além do carinho que embala essa 
identidade coletiva de capoeiristas, aparece-nos também como uma permanente capacidade 
de evocar, juntas, a força guerreira daquelas que acreditaram na causa e nas formas de luta 
da Rainha Ginga11. Assim, num exercício de enfrentamento à supressão das nossas 
experiências históricas e das nossas subjetividades, é que tomamos a capoeira como um 
campo de conhecimento inserido no contexto das epistemologias africanas no Brasil, 
dinamizada em seu caráter anticolonialista, antirracista e, mais recentemente, em seu caráter 
antissexista, entendendo mesmo em seu contexto a ginga como uma epistemologia do 
feminismo dedicado à construção da equidade sociocognitiva,  posicionando a vida das 
mulheres negras num gingar que, como num jogo infinito, tem o propósito de nos manter em 
movimento, lutando-jogando. Nas narrativas sobre as capoeiristas Maria Doze Homens, Julia 
Fogareiro, Pau de Barraca, Angélica Endiabrada, Cattu, Almerinda, Pára o Bonde, Adelaide 
Presepeira, Chica, Menininha, entre outras, mulheres que viveram a capoeiragem no início 
do século XX, queremos também chamar a atenção aos desdobramentos dessas lutas através 
dos inúmeros coletivos de capoeiristas que se formam na atualidade, locais, nacionais e 
internacionais – constituindo-se numa grande potência a renovar os sentidos de luta para a 
comunidade mundial da capoeiragem. Conferências, pesquisas, eventos, publicações são 
algumas das estratégias organizativas, bem como de construção da categoria mulher capoeira 
e sua inserção nos movimentos sociais mais amplos.  

Finalmente, queremos destacar a existência de um conceito em curso (ARAÚJO, 2017), 
presente em vários estudos sobre a presença da mulher na capoeiragem e suas formas de luta, 
como afirma a autora: 

 
O feminismo angoleiro se apresenta como um esforço organizado 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, 2107, p. 01). 
 

Assim, algumas questões se apresentam na formação e destituição de fronteiras para 
pensarmos os feminismos transnacionais. Aqui, origem e destino assumem contornos de 
novos movimentos e, nestes temas com racismo, cis-hetero-patriarcado, branquitude, 
xenofobia entre outros, concorrem em movimentos ininterruptos na constituição de novos 
jogos e novas formas de jogar. 
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Notas

1  Resultado de sua tese de doutoramento sob a orientação do professor Florestan Fernandes, na Universidade de São Paulo 
(SAFFIOTTI, 1987). 

2  Sojourner Truth nasceu escrava em Nova Iorque, sob o nome de Isabella Van Wagenen, em 1797. Foi tornada livre em 
1787, em função da Northwest Ordinance, que aboliu a escravidão nos Territórios do Norte dos Estados Unidos (ao 
norte do rio Ohio). Disponível em: <http://geledes.org.br>. Acesso em: 10 jul. 2019. 

3  Nos referimos à ação de Combahee River, liderado pela abolicionista Harriet Tubman (1822-1913). 
4  Estas podiam ser alugadas a outros para prestação de serviços especializados (costura, bordado, culinária, etc.), ou ainda 

comercializar produtos diversos, sobretudos alimentícios.  
5  Espécie de sociedades secretas formadas de capoeiristas, presentes em muitos bairros de várias cidades brasileiras, 

sobretudo durante o século XIX, por ocasião das lutas abolicionistas e republicanos.  
6  O mesmo fenômeno pode ser observado nas religiões de matrizes africanas (candomblé e umbanda) e outras expressões 

culturais negras, sobretudo nos grandes centros urbanos. 
7  Sobre as formas como eram tratadas as mulheres valentes, sobretudo aquelas envolvidas na capoeiragem, ver Oliveira 

e Leal (2009). 
8  Angoleiro/angoleira é tomada sempre como uma referência às pessoas iniciadas no candomblé, nação angola/bantu, 

mas também às/aos praticantes da capoeira, estilo angola, que se apresenta como uma sólida formação política voltada 
à justiça social. 

9  Termo comumente usado nas comunidades-terreiro para referir-se ao lugar em que são instalados objetos rituais, sendo 
este uma espécie de altar das divindades.  

10  Forma como capoeiristas se referem à sociedade mais ampla, sendo a pequena roda os espaços dos elementos de 
aprendizagem das práticas específicas da capoeira. 

11  Referência à soberana africana Nzinga Mbandi Ngola (1583-1663). 
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